
یکشنبه 17  تیر  1397    *  24  شوال  1439     *  8 جوالی  2018   

 

همه باید بفهمند
 این مملکت صاحب دارد

صفحه 2

واکنش هابه نامه سردارسلیمانی 
ناشی از کج بینی است

صفحه 2

مواضع اخیر روحانی
 توقع مردم بود

صفحه 2

نباید با برخی ادعاها به 
حیثیت نظام خدشه وارد کرد

صفحه 2

خوزستان امروز ،
 فردای بیرجند نشود

امروز غرب کشور با مشکالت عدیده 
ای دست و پنجه نرم می کند و دو 
عنضر حیاتی خود آب و هوا را از دست 
امروز  مشکالت  شک  است.بی  داده 
های  تدبیری  بی  حاصل  خوزستان 
تصمیمات  فقط  است.اکنون  گذشته 
سخت و مدیریت بحران خشکسالی 
و کم آبی در خراسان جنوبی است.اگر 
روزی مشکالت حاد شود دیگر راهی 
بجز تقاضای آب معدنی از شهر های 
دیگر نمی ماند.باید از حاال اقدام کرد تا 
بحران شکل نگیرد یا اگر شکل گرفت 

شکننده و ضعیف ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*سید محمد امین حسینی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4109

7افزایش 164 درصدی کشفیات کاالی قاچاق نسبت به سال گذشته 4چرخی که به زور می چرخد 7 17 سال توزیع بودجه و خدمات بر اساس ابهامات!

50 عمل جراحی در یک روز
    صفحه 7

عکس:اینترنت

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند انجام شد

آیین  قدردانی از گروه خیران جراحی
 پالستیک و ترمیمی در سفرخیرخواهانه/8

اختتامیه 22مین سفر خیرخواهانه ی گروه   فوق تخصصی جراحی پالستیک    و ترمیمی

50 عمل جراحی پالستیک و ترمیمی در یک روز/7

رونمایی از اولین تمبر یادبود بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر /7
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اختتامیه سفر خیرخواهانه ی گروه   فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی برگزار شد

 مراسم رونمایی از کتاب “اسرار دره هریوند” / 8

جناب آقای دکتر محمد مالکی نوزاد
 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس آموزش و پرورش منطقه رضویه مشهد 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم ، از درگاه ایزد منان 

مزید توفیقات را برایتان مسئلت داریم.

 از طرف محمد امانی و خانواده

بقا مختص ذات اوست
مراسم نخستین سالگرد  درگذشت 

مرحومـه فاطمـه شناسـا »خزاعـی« 
)همسر مرحوم محمد علی خزاعی بازدید( 

امروز یکشنبه 97/4/17 از ساعت 17 الی 18 در محل حسینیه 
مرحوم آیت ا... آیتی »ره« برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده خزاعی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان کربالئیه فاطمه مهموئی 
همسر مرحوم سید غالمحسین حسینی نژاد )آقا عینا(

جلسه ترحیمی روز دوشنبه 97/4/18 از ساعت 5/30 الی 6/30 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی

 برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است. 
خانواده های: حسینی نژاد ، مهموئی ، خسروی و فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم حاج محمدرضا  افالکی 
مصادف با شهادت امام جعفر صادق )ع( 

جلسه یادبودی روز دوشنبه 97/4/18 از ساعت 17/15
 الی 18/15 در محل هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است. 

از طرف خانواده

العلماء و رثت االنبیاء
سالگرد عالم جلیل القدر 

آیت ا... شیخ علی نورالهدی )مودی(
دوشنبه 97/4/18 از ساعت 6 الی 7:30 بعدازظهر 

در  محل مسجد امام صادق )ع( مود 
همزمان با روز شهادت امام جعفرصادق )ع( برگزار می گردد 

مقدم شما بزرگواران تجلیل از یاران امام صادق )ع( است.
بیت آیت ا... نور الهدی )مودی(

ثبت نام بیش از 70 رشته کارشناسی ارشد
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند آغاز شد

جهت اطالعات بیشتر با شماره 31310 تماس گرفته شود.
سایت: www.azmoon.org شرح در صفحه 2

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری

 جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی
 که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

ویژه برنامه های عزاداری شهادت امام جعفر صادق )ع(  
در آستان مقدس امامزادگان باقریه )ع(

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را  به سمت

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی
 استانداری خراسان جنوبی

 که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، 
صمیمانه تبریک عرض نموده و شایسته است از زحمات 

و تالش های ارزنده جناب آقای محمد حسینی  
در دوران تصدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی 

قدردانی نماییم، توفیقات روز افزون شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم.
مدیریت هتل مجلل سپهر

در سالروز شهادت موالی عشق ، رئیس مذهب تشیع 

حضرت امام جعفر صادق )ع(
 از تمامی هیئات مذهبی و دل سوختگان هیئتی دعوت به عمل می آید

 تا تسلیت گوی امام زمان )عجل ا...( باشند. با حضور 

ذاکران اهل بیت آقایان: نجف زاده ، معینی ، قاضی زاده ، گرگین
روز شهادت 97/4/18 ساعت 9 الی 10:30  صبح  مکان: هیئت حسینی 

گفتم امام صادق )ع( صبری عجب دارد
گفتند در مدینه قبری غریب دارد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
  خادم آن حضرت، خاکبوس حریم  ائمه اطهار )ع(

شادروان 
حاج سیدمحمدعلی اصغری

گرد هم می آییم تا به یاد همه نوکران اهل بیت 
بر غربت امام صادق )ع( اشک غم بریزیم.   

خانواده هـای: اصغـری  ، بنـازاده

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر اداری و اجرایی 
خود سه نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل 
مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس 
خود را به نشانی اینترنتی info@dos-co.com تـا تــاریخ 97/04/20 ارسـال نماینـد. 

به مراجعـات حضـوری پاسـخ داده نخواهـد شـد

تعدادمهارت های الزممدرک و رشته تحصیلیعنوان شغلردیف

کارمند 1
فروش

لیسانس و فوق لیسانس 
)کامپیوتر،  حسابداری، 

مدیریت  بازرگانی(

آشنایی با بازار فروش، 
روابط عمومی باال، مسلط 
offic به نرم افزارهای

1 نفر 
مرد

لیسانس و فوق لیسانس حسابدار2
)حسابداری(

مسلط به نرم افزارهای 
حسابداری

2 نفر 
مرد
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افزايش وام مسکن با بازپرداخت 20 ساله

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش سقف تسهیالت پرداختی از محل حساب های پس  انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ 
خبر داد. مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعالم کرد: سقف تسهیالت اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب های پس انداز جوانان 
افتتاحی سال ۱۳۹۷ در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافت. حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیالت 20 سال است.

 خوزستان امروز
فردای بیرجند نشود   

* سیدمحمد امین حسینی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... بی شک مشکالت امروز 

است. گذشته  های  تدبیری  بی  حاصل  خوزستان 
بحران  مدیریت  و  سخت  تصمیمات  فقط  اکنون 
خشکسالی و کم آبی در خراسان جنوبی است.اگر 
روزی مشکالت حاد شود دیگر راهی بجز تقاضای 
آب معدنی از شهر های دیگر نمی ماند.باید از حاال 
اقدام کرد تا بحران شکل نگیرد یا اگر شکل گرفت 
شکننده و ضعیف باشد.خراسان جنوبی با میانگین 
بارش ساالنه حدود صد میلیمتر دو دهه خشکسالی 
را پشت سر گذاشته و اکنون با کاهش سطح های 
آبهای زیر زمینی و قنات ها مواجهه شده است.اینکه 
برای  آب  حامل  های  تانکر  از  استان  های  جاده 
روستاهای اطراف پر شده است یعنی زنگ خطر به 
صدا آمده و نباید کر بود بلکه باید شنید و بیدار شد.به 
عنوان یک شهروند راهکارهایی که متخصصین امر 
مدیریت منابع آب عرض کرده اند را در ادامه یاد آور 
می شوم : نخست : ضرورت حذف چمن از فضای 
سبز شهری.چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه آبیاری چمن ها و فضای سبز به شب منتقل 
شده است تا از تبخیر زیاد آب جلوگیری و در مصرف 
آب صرفه جویی شود.مساله این است که ریختن آب 
پای چمن که گیاه پر مصرفی است خود اسراف و 
اتالف آب می باشد.ممکن است برخی بگویند در 
تنها همین فضای سبز کمی جاذبه  بیرجند  شهر 
به بیرجند داده که آن هم گرفته شود.در پاسخ باید 
گفت اوال ما در دین اسالم قاعده ی اهم فاالهم 
است. تر  مهم  امر  با  اولویت  که  معنا  داریم.بدین 
طبیعی است در مساله ی آب اولویت حفظ منابع 
ناچیز آب است نه حفظ زیبایی ظاهری شهر.ثانیا 
پارک های بیابانی با گیاهان کم مصرف نیز می 
تواند ظاهر زیبای شهر را حفظ کند. دوم : توسعه 
: حرکت الک پشتی توسعه  آبیاری قطره ای  ی 
کند.جهاد  نمی  دوا  را  دردی  ای  قطره  آبیاری  ی 
باید جهادی  نهاد های مسئول  کشاورزی و سایر 
عمل کند.ناگفته نماند که اقداماتی انجام شده است 
و آمارها مبین این موضوع است که اقدامات جهاد 
کشاورزی استان در مقایسه با کشور خیلی خوب 
بوده است و نگارنده نیز از مدیریت جهاد کشاورزی 
بخاطر تالش ها و فعالیت ها تقدیر و تشکر می کند.
بی شک آنچه در حوزه ی جهاد کشاورزی مشکل 
ساز شده است مساله ی بودجه است و اگر بودجه 
را افزایش دهند این مجموعه توانایی انجام کارهای 
کالن تر را نیز دارد. اگر ابیاری قطره ای گسترش 
 یابد کشاورزان از تانکر های آب بی نیاز می شوند ... 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( و در مصرف آب صرفه جویی می شود.

سوم : تفکیک آب قابل شرب از آبهای سایر مصارف 
: اگرچه این کار نیازمند هزینه و زیر ساخت های 
تر  بار  زیان  به خسارات  توجه  با  اما  است  اساسی 
این  است.منظور  آن ضروری  اجرای   ، آب  بحران 
است که آب با کیفیت صرفا برای آشامیدن مردم 
تهیه شود و ابهای درجه دو برای مصارف شستن 
و نظافت و اب های درجه سه برای آبیاری حیاط 
و....این  و فرش  ماشین  و شستشوی  منازل  های 
طرح نیاز به لوله کشی و کندن کوچه ها و خیابان 
ها دارد که البته ما در چند سال اخیر به این کندن 
های متوالی عادت کرده ایم و حاال یک بار برای 
گیرد. ها صورت  کندن  این  آب  بحران  با  مقابله 
راهکار ها و راه حل های دیگر را صاحب نظران 
گفته اند و مسئولین نیز به آن علم دارند.باید آگاه 
نگیرد،  صورت  دوراندیشی  و  تدبیر  اگر  که  بود 
نمای  تمام  ی  آیینه   ، خوزستان  امروز  وضعیت 
بود.ان شااهلل که  آینده ی خراسان جنوبی خواهد 
یابیم. رهایی  ای  آینده  چنین  از  اقدام  و  تدبیر  با 

پرداخت سود سهام عدالت اموات

عملیات تقسیم و اختصاص سهام عدالت مشموالن 
این  قانونی  وراث  به  عدالت  سهام  شده  فوت 
مشموالن آغاز شده است. در این مرحله کلیه ورثه 
اصل  داشتن  اختیار  در  با  متوفی  اشخاص  قانونی 
گواهی حصر وراثت و کارت ملی خود می بایستی 
اسامی  که  دولت  پیشخوان  منتخب  دفاتر  به 
سهام  رسانی  اطالع  سایت  در  منتخب  دفاتر  این 
عدالت منتشر شده است، مراجعه کنند و تقاضای 
تقسیم سهام عدالت شخص متوفی را بین تمامی 
وراث یا یکی از ورثه تکمیل و امضا کنند تا سهام 
شود. داده  اختصاص  آنان  به  متوفی  فرد  عدالت 

وعده شیرين به بازنشستگان

از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  عامل  مدیر   
پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به ۴00 هزار بازنشسته 
زمان  زاده  تقی  داد.  خبر  صندوق  زیرپوشش 
پرداخت این نوع تسهیالت بانکی به بازنشستگان 
متقاضیان  از  و  کرد  اعالم  امسال  شهریور  را 
خواست از هم اکنون با مراجعه به سامانه صندوق 
با  طرح  این  کنند.  نام  ثبت  کشوری  بازنشستگی 
مجموع  شود،  می  اجرا  صادرات  بانک  مشارکت 
اعتبار پیش بینی شده 2 هزار میلیارد تومان است.

سرمقاله

مواضع اخیر روحانی توقع مردم بود

اشاره  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
به  واکنش  در  جمهور  رئیس  اخیر  مواضع  به 
دکتر  سخنان  و  مواضع  خارجی،گفت:  تهدیدات 
حسن روحانی همانی بود که مردم توقع داشتند. 
رئیس  سخنان  کرد:  اظهار  هاشمی  محسن 
بود و همان گونه  اروپا مناسب و مطلوب  به  اخیرش  جمهور در سفر 
پیش  به  با یک سیاست خارجی محکم  داشتند دولت  توقع  که مردم 

می رود.

همه باید بفهمند این مملکت صاحب دارد

علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: مسئله دو تن سکه 
اگر در افسانه های قدیمی هم عنوان می شد کسی باور 
نمی کرد اما در این سه ماه و چند روز ابتدای امسال 
یک عنصر ناپاک 2 تن سکه استخراج کرده و دزدیده 
است. این چه مدیریت اقتصادی است؟ این ها چه 
مدیرانی هستند که جریان اقتصادی کشور را به صورت دو تن سکه و یک گنج 
افسانه ای دربیاورند و بدزدند؟ همه باید بفهمند این مملکت صاحب دارد که اجازه 

نمی دهد اقشار آسیب پذیر به نان شب محتاج باشند و دزد بیاید اموال را ببرد.

نباید با برخی ادعاها به حیثیت نظام خدشه وارد کرد

ناصر نقویان، پژوهشگر دینی گفت: ادعاهای منفی 
درباره نامه سردار سلیمانی مخالف ندای وحدتی است 
که رهبر معظم انقالب بارها بدان تاکید داشته اند. این 
گونه مطالب به منزله توهینی است به تصمیم های 
کالن نظام؛ زیرا سلیمانی مورد اتفاق و وفاق همگان 
است و همه به این شخصیت بزرگ احترام می گذارند. نباید جایگاه سردار 
سلیمانی را که برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی همه وجوه شخصیت 
و شانیت خویش را به عرصه آورده است، با چنین ادعاهایی خدشه دار کرد.

استانداران همراه دولت نیستند

جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران گفت: در دور دوم 
دولت، انتخابات مجلس برگزار می شود و استانداران 
سعی می کنند با گروه هایی که می خواهند به مجلس 
بروند، رابطه نزدیک داشته باشند و بعد از انتخابات 
انتخابات  پیروز  افراد  سمت  به  کاًل  هم  مجلس 
گرایش پیدا می کنند. ازاین رو حداقل دولت باید استاندارانی انتخاب می کرد 
که همراه دولت باشند ولی این ها همراه دولت نیستند. تعداد قابل توجهی از 

استانداران سن کاری شان تمام شده است.

نمی دانیم چرا روحانی برای تغییر کابینه اقدامی نمی کند

پروانه سلحشوری نماینده تهران، با تاکید بر ضرورت 
تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: مجلس تا کنون 2 
بار در نامه ای جدگانه از رئیس جمهور خواسته تا 
مشکالت اقتصادی را سر و سامان دهد و برای مقابله 
با نابسامانی در قیمت ها و بهبود وضعیت اقتصادی 
تصمیم فوری اتخاذ کند. ظاهرا رئیس جمهور تصمیمی ندارد تا کابینه را ترمیم 
 کند، سوال این است وقتی کارشناسان، نخبگان، اقتصاددانان و نمایندگان 

می گویند کابینه باید ترمیم شود، چرا رئیس جمهور اقدامی نمی کند.

نوبخت مردم را به تمسخر گرفته است

جالل میرزایی، نماینده مردم ایالم با انتقاد نسبت به 
عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: 
سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت 
است که البته در حال حاضر چنین جایگاهی ندارد. 
آقای نوبخت یک روز بعد از سخنان رئیس جمهور 
گفته ۵ بسته پیشنهادی را تقدیم روحانی کرده که همین اظهارنظر برای عزل 
او کافی است. به نظر می رسد این اقدام به تمسخر گرفتن مردم و دولت است. 

این چه برنامه ای است که یک شبه از کشوی میز نوبخت بیرون می آید.

رابرت کافمن، استاد دانشگاه بوستون 
در خصوص پیامدهای منطقه ای و 
بین المللی عملی شدن تهدید ایران در 
خصوص بستن تنگه هرمز گفت: به 

نظر من، ایران در قبال آمریکا می تواند 
چندین واکنش داشته باشد که یکی 
از آن ها بستن تنگه هرمز است که 
باعث باال رفتن بسیار زیاد بهای نفت 
اقتصادی می شود.  نابسامانی های  و 

اما از دیدگاه من این راه حل مناسبی 
نیست، چرا که با این اقدام بسیاری 
از کشورها که موافق ترامپ نیستند 
ممکن است در جبهه او قرار بگیرند. 

هرمز  تنگه  شدن  بسته  در صورت 
می شوند  متضرر  کشورها  بسیاری 
باعث می شود که در نهایت  این  و 
طرف آمریکا را بگیرند و این اصال 
به نفع ایران نیست و کمکی هم به 

این  نمی کند.  فعلی  تنش های  حل 
استاد دانشگاه بوستون گفت: اگر من 
به جای مسئوالن ایران بودم، تولید 
هسته ای را از سر می گرفتم، چون در 
این صورت اروپا و روسیه در طرف 
کار  در  توافقی  اگر  می مانند.  ایران 
نباشد، پس محدودیت های آن توافق 
ایران  هم دیگر معنایی ندارد و اگر 
را  هسته ای اش  فعالیت های  دوباره 
از سر گیرد یکدلی دیگر طرف های 
برجام را خواهد داشت، حتی اگر با این 
اقدام موافق نباشند. کافمن تصریح 
کرد: به نظر من بستن تنگه هرمز 
از منظر استراتژیک چندان کارکردی 
نخواهد داشت. این اقدام در نهایت به 
ضرر کشورهایی تمام خواهد شد که 
تنها برای تجارت از این تنگه استفاده 
هم  عالقه ای  چندان  و  می کردند 
نداشتند. واشنگتن  سیاست های  به 

عباس سلیمی نمین تحلیلگر مسائل 
هجمه های  اینکه  بیان  با  سیاسی 
مدت  کوتاه  در  آمریکا  کننده  فلج 
بگذارد  ایران  بر  تاثیری  نتواند  اگر 
نفع  به  بلند مدت  و  میان مدت  در 
در  گفت:  است،  اسالمی  جمهوری 
کوتاه مدت اگر تحلیل این باشد که 
هجمه ها تاثیر نمی گذارد، آیا در کوتاه 
مدت تضعیف دولت و ناپایدار سازی 
دولت به نفع ماست یا به نفع دشمن 
است؟ قطعا تحلیل برخی گروه های 
با  منطبق  و  غلط  تحلیل  اصولگرا 
و  بین الملل  صحنه  واقعیت های 
ادامه  وی  نیست.  داخلی  صحنه 
داد: واکنش های اخیر به نامه سردار 
سلیمانی ناشی از کج بینی یا ناقص 
بینی مسائل منطقه و جهان است 
که توسط برخی افراد که به ناحق 
در جایگاه تبیین گری برای نیروهای 

اصولگرا قرار گرفته اند، مطرح می شود. 
نیروهایی که بیشتر هیجانات جوانان 
را به خود جذب کرده اند و ذائقه برخی 
داده اند.  تغییر  را  اصولگرا  نیروهای 

یک  به  پاسخ  سلیمانی  سردار  نامه 
تاکید  وی  است.  تاریخی  ضرورت 
کرد: امروز همه ما وظیفه داریم برای 
اینکه از کیان کشور دفاع کنیم و آن 
پیشتازی در استقالل را اثبات کنیم در 

این مسیر حرکت کنیم. خوشبختانه 
راستا  این  در  خوبی  مواضع  دولت 
گرفته است و اینکه عد ه ای بگویند 
نفاق  از  ناشی  گیری ها  موضع  این 

سران دولت است تا مردم را فریب 
دهد، اظهار نظر بسیار غلطی است. 
دولت دوازدهم پس از ضربه ای که 
در  است  آمریکا خورده  بدعهدی  از 
است. خوب  مواضع  گرفتن  حال 

واکنش های اخیر به نامه سردار سلیمانی ناشی از کج بینی مسائل استایران به جای بستن تنگه هرمز، تولید هسته ای را از سر بگیرد

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان فرش و مصالح فرش شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند 
دعوت می شود ظرف مدت 10  روز از تاریخ 4/19/ 97 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان 
اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور 

اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرايط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  
 عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( 

و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج 

سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- 

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آريانفر - رئیس هیئت اجرايی برگزاری  انتخابات اتحاديه های صنفی بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 97/4/17
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی ساعت 
6/30 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1397/5/8 در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در 
میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خود با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. الزم به ذکر است چنانچه عضوی تمایل به کاندیداتوری به سمت هیئت مدیره و یا 
بازرس را داشته باشد درخواست کتبی خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شرکت 
تعاونی مصرف بانک کشاورزی و یا فاکس 32444099-056 ارسال فرمایند. دستور جلسه:
انتخاب اعضای اصلی  وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال مالی - انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.                                  هیئت مديره

حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
یَعیُش النّاُس بِاِْحسانِِهْم اَْکثََر مِّما یَعیشوَن بِاَْعماِرِهْم َو یَموتون بُِذنوبِِهْم اَْکثََر مِّما یَموتوَن بِآجالِِهْم

مردم، بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیكوکاری خود زندگی می  کنند و بیشتر 
از آن که با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود می  میرند.

)دعوات الراوندی: ص 291، ح 33(
 

سفر خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی به استان 
عکس: جواد رضایی

سفر  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خبری  نشست  در  گذشته  روز  رضايی-  جواد 
خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی به استان خبر داده شد.

دکتر قائمی بیان کرد: با تالش های صورت گرفته،خوشبختانه رضایت این گروه برای انجام کارهای 
خیرخواهانه در مناطق محروم و آسیب پذیر استان جلب شده است که امیدواریم نقطه شروعی 
برای ورود دیگر متخصصان و جراحان به استان باشد. وی ادامه داد: جلسات متعددی در یک سال 
گذشته توسط حوزه های معاونت درمان، توسعه، امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده 
است و همچنین هماهنگی های الزم با حضور استانداری و فرمانداری صورت گرفته است که اکنون 

به نتیجه رسیده است.
150 نفر کانديدای عمل جراحی خواهند بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین با بیان اینکه 1200 بیمار در سامانه برای دریافت 
خدمات درمانی ثبت نام کرده اند، افزود: این افراد از سراسر استان و همچنین خارج از استان 
هستند که  150 نفر کاندیدای عمل جراحی خواهند بود. دکتر قائمی ادامه داد: اعضای این 
گروه 34 نفر که شامل، فوق تخصص جراحی پالستیک، ارتوپد، متخصص بی هوشی و کارشناس 
 اتاق عمل هستند که با همکاری نیروهای اتاق عمل بیمارستان های امام رضا )ع( و بیمارستان 
ولی عصر )عج( در مدت حضورشان به بیماران خدمات خواهند داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه به طور کلی 120-150 عمل جراحی در این حوزه انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: بیمارستان رازی از تاریخ 12 تا 16 تیر به طور تمام وقت در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت 
و عمل جراحی دیگری انجام نخواهد شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز با اشاره به فعالیت 
این گروه در زمینه های درمان بیماران دچار عارضه های مادرزادی سر و صورت بیان کرد: این سفر 
بیست و دومین سفر این گروه به مناطق محروم می باشد که با هدف خیرخواهانه صورت می گیرد.

پیش بینی سرويس اياب و ذهاب و محل اسکان برای بیماران
دکتر دهقانی ادامه داد: با هماهنگی همه دستگاه ها در استان اقدامات خوبی در زمینه اطالع 
رسانی به مردم انجام شده است تا شناسایی بیماران به صورت کامل صورت بگیرد و همچنین 
برای درمان هیچ هزینه ای از بیماران دریافت نشود. وی با اشاره به اینکه اطالعات افراد بیمار که 

در سامانه »مرهم« ثبت نام  کرده اند در اختیار این گروه قرار دارد، افزود: بیمارانی که نیاز به عمل 
جراحی داشته اند، با توجه به این اطالعات شناسایی شده اند و برای روز اول و دوم حضور این 
گروه در نوبت جراحی قرار گرفته اند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: با هماهنگی 
های صورت گرفته با فرماندارهای هر منطقه سرویس ایاب و ذهاب برای بیمارانی که دارای وسیله 
نقلیه نیستند، پیش بینی شده است. همچنین با کمک بسیج جامعه پزشکی و سایر دستگاه ها 
اقداماتی برای اسکان بیماران نیز انجام شده است که می توان مدرسه تقوا واقع در خیابان توحید 
با ظرفیت 60 نفر، دانشگاه فرهنگیان با ظرفیت 80 نفر، مهمانسرای استانداری با ظرفیت 50 نفر، 
درمانگاه موسسه حضرت علی اکبر)ع( با ظرفیت 50 نفر و مهمانسراهای ارتش و سپاه را نیز نام 
برد. همچنین کمیته امداد نیز اسکان بیماران تحت پوشش را تقبل کرده است. دکتر دهقانی افزود: 
مشکل اصلی افرادی که ناهنجاری در سر و گردن دارند، هزینه های باالی جراحی است که بعضی 
افراد قادر به پرداخت آن نیستند، ولی بعد از عمل هزینه های زیادی برای بیمار وجود نخواهد 

داشت. 
7 اتاق عمل در اختیار اين گروه قرار خواهد گرفت

شده  تشکیل  رازی  بیمارستان  در  کارشناسی  های  تیم  کرد:  بیان  رازی  بیمارستان  سرپرست 
است و فرآیندهای الزم برای پذیرش بیماران صورت گرفته است، ورودی بیماران از ضلع جنوبی 
بیمارستان خواهد بود و پذیرش اولیه و غربالگری بیماران توسط این گروه و بعد از آن نیز پذیرش 
نهایی، بستری و درمان صورت خواهد گرفت. دکتر وجدان ادامه داد: 7 اتاق عمل در اختیار این 
گروه قرار خواهد گرفت، در این مدت ساعت کاری نخواهیم داشت و بخش های ما برای پذیرش 
بیماران آمادگی کامل دارند. همچنین مشکل نیروی انسانی وجود ندارد که امیدواریم به طور 
شایسته به این بیماران خدمت رسانی شود. معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نیز حضور این گروه داوطلب را در استان موثر دانست و بیان کرد: با برنامه ریزی هایی که صورت 
گرفته است، تا پایان سال، شاهد حضور گروه های داوطلب دیگر در استان خواهیم بود. حسینی 
افزود: با کمک دانشگاه علوم پزشکی تعداد 30 پروژه در استان در حال انجام است که تعداد زیادی 
از آن مراکز جامع سالمت است و تا پایان سال 80 درصد از پروژه ها به بهره برداری خواهد رسید.

در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان شد:

عالقه مندان می توانند با توجه به شرایط ذیل جهت ثبت نام اقدام کنند
تاريخ دوره نوزدهم تا بیست و هفتم تیر از ساعت  8/30 تا 14

این دوره مجموعه ای از 9 مبحث آموزشی است 
 که هر روز به یکی از این مباحث پرداخته خواهد شد.

* مراحل رشد  * رفتار با کودک  * بازی  * هنر * رویکردهای آموزشی 
* قصه گویی  * حقوق کودک و...

عالقه مندان جهت ثبت نام با ما تماس بگیرند  32233701

انجمن دوستدار کودک وخانواده 
خراسان جنوبی

 دوره جديد تربیت مربی کودک 
را برگزار می کند 

دوره رتبیت مربی کودک

مقطع تحصیلیرشته و گرايش )با آزمون(کد رشته

کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی 20805

کارشناسی ارشدحقوق خصوصی20807

کارشناسی ارشدحقوق ثبت اسناد و امالک20835

کارشناسی ارشدفقه و حقوق جزا20837

کارشناسی ارشدحقوق مالی - اقتصادی20840

کارشناسی ارشدفقه و حقوق خصوصی20450

الهیات و معارف اسالمی- فقه و مبانی 20407
حقوق اسالمی

کارشناسی ارشد

اخالق 20462  - اسالمی  معارف  مدرسی 
اسالمی

کارشناسی ارشد

و 20432 فلسفه   - اسالمی  معارف  و  الهیات 
حکمت  اسالمی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمديريت بازرگانی - بازاريابی21254

مديريت دولتی- طراحی سازمان های 21041
دولتی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمديريت دولتی - بودجه و مالیه عمومی21050

کارشناسی ارشدمديريت اجرايی21215

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی20701

کارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی20702

کارشناسی ارشدروانشناسی شخصیت20703

کارشناسی ارشدکودکان استثنايی )عقب ماندگان ذهنی(20611

مقطع تحصیلیرشته و گرايش ) با آزمون(کد رشته

کارشناسی ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانی21293

کارشناسی ارشدحسابداری21301

کارشناسی ارشدمديريت مالی21245

مديريت 21421  - ورزشی  مديريت 
بازاريابی در ورزش

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمديريت ورزشی21422

مديريت ورزشی- مديريت اماکن و 21441
تاسیسات ورزشی

کارشناسی ارشد

مديريت ورزشی - مديريت اوقات 21442
فراغت ورزش های تفريحی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدروانشناسی ورزشی21447 

کارشناسی ارشدجامعه شناسی ورزشی21420

کارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ريزی20912

کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی20101

ادبیات 20108  - فارسی  ادبیات  و  زبان 
تطبیقی )فارسی- عربی(

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمديريت پروژه و ساخت60228

کارشناسی ارشدپژوهش هنر60115

کارشناسی ارشدمهندسی معماری 60202

کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزار41002

هوش 41044  - کامپیوتر  مهندسی 
مصنوعی و رباتیکز

کارشناسی ارشد

41024 - اطالعات  فناوری  مهندسی 
تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی شیمی - صنايع غذايی40214

کارشناسی ارشدمهندسی عمران- سازه40471

مهندسی عمران - مهندسی راه و 70404
ترابری

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید40669

40672 - مکاترونیک  مهندسی 
اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد

ارتباطات 40674 مکاترونیک-  مهندسی 
جنبی انسان-ماشین- کامپیوتر

کارشناسی ارشد

طراحی 40673  - مکاترونیک  مهندسی 
ربات ها و سیستم های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی- بیوالکتريک40111

کارشناسی ارشدمهندسی برق - قدرت40123

کارشناسی ارشدمهندسی برق- کنترل40151

های 40076 شبکه   - برق  مهندسی 
مخابراتی

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلیرشته و گرايش ) با آزمون(کد رشته

مهندسی برق- مخابرات امن و رمز 40077
نگاری

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات میدان و موج40078

مهندسی برق- سامانه های برقی 40079
حمل و نقل

کارشناسی ارشد

ريزی 40080 برنامه   - برق  مهندسی 
انرژی  های  سیستم  مديريت  و 

الکتريکی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - سیستم های قدرت40081

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و 40083
ماشین های الکتريکی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات سیستم40084

کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات نوری40196

و 50340 ترويج    - کشاورزی  مهندسی 
آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

توسعه 50361  - کشاورزی  مهندسی 
روستايی

کارشناسی ارشد

توسعه 50117  - کشاورزی  مهندسی 
روستايی- توسعه کشاورزی

کارشناسی ارشد

توسعه 50116  - کشاورزی  مهندسی 
روستايی - توسعه اقتصادی

کارشناسی ارشد

توسعه 50215  - کشاورزی  مهندسی 
روستايی - توسعه اجتماعی

کارشناسی ارشد

توسعه 50216  - کشاورزی  مهندسی 
روستايی - مديريت توسعه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- زراعت50350

مهندسی کشاورزی- شناسايی و 50616
مبارزه با علف های هرز

کارشناسی ارشد

علوم 50118  - کشاورزی  مهندسی 
دامی- تغذيه دام

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی صنايع غذايی- 50415
صنايع غذايی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی صنايع غذايی- 50418
زيست فناوری مواد غذايی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدآمار اقتصادی و اجتماعی30804

کارشناسی ارشدآمار رياضی30803

کارشناسی ارشدرياضی- رياضیات مالی30130

در 30106 تحقیق   - کاربردی  رياضی 
عملیات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدرياضی کاربردی - آنالیز عددی30115

کارشناسی ارشدرياضی - جبر30112

کارشناسی ارشدرياضی - آنالیز30113

کارشناسی ارشدرياضی - هندسه  و توپولوژی30114

زمان انتخاب رشته به زودی اعالم می گردد 

داوطلبان عزیز کارشناسی ارشد که مجاز به انتخاب رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شده اند 
جهت ثبت نام و انتخاب رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه نمایند 

عناوین رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به شرح جدول  ذیل می باشد
* علوم انسانی * معماری و هنر * فنی و مهندسی * علوم پایه

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 17 تیر 1397* شماره 4109 

کارگاه آموزشی “تلخ و شیرین رسانه ها در زندگی ما” برگزار شد
ایسنا-سرپرست معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از برگزاری کارگاه آموزشی “تلخ و شیرین رسانه ها در 
زندگی ما” به همت دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی در خراسان جنوبی خبر داد. محمودی اظهار کرد: این کارگاه 
جناب آقای فرماندار و بخشدار محترم مرکزی به به منظور آشنایی بانوان خانه دار با سواد رسانه  ای و آگاهی بخشی به مادران درخصوص فضای مجازی برگزار شد.

خداوندی خدا ما اهالی روستا و شهرک ولی عصر 
و همشهری  آباد هموطن  روستای شوکت  )عج( 
شما هستیم تا کی باید از نبود امکانات مثل یه زیر 
گذر، فضای سبز برای بازی کودکان، ایاب و ذهاب 
شهری که اهالی مجبور به استفاده از خودروهای 
گذری جاده می باشند و نیازهای ابتدایی برای یک 
روستای قدیمی و شهرک باید رنج برد. در صورتی 

که این منطقه ، منطقه گردشگری می باشد.
ارسالی به سروش آوا
استان  ترابری  و  راه  اداره  محترم  رئیس  سالم. 
پاسگاه  از   78 میل  ماهیرود  به  سربیشه  جاده 
با  ندارد  پارکینگ  شوید  می  رد  که  آباد  حسین 
توجه به اینکه پرترددترین جاده این استان است 
متفرقه  بار  تانکرو   تریلی  دستگاه   1000 روزانه 
شانه  هیچ  و  هستند  تردد  در  برگشت  و  رفت 
خاکی هم ندارد این جاده. خواهشا چند پارکینگ 

در مسیر راه درست کنید با تشکر فراوان
ارسالی به سروش آوا
شهرداری بیرجند با رسیدگی بیشتر به روشنایی 
ونورپردازی پارک جنگلی و پارک آزادی و نصب 
لوازم بازی پلی اتیلن از شلوغی و فشار ترافیک بر 
پارک های توحید و آزادگان کم کنید.چه لزومی 

دارد همه امکانات در یک جا تجمیع شود؟
915...254
باید  که  دختران  دولتی...  نمونه  مدرسه  سالم 
بدهد  آموزان  دانش  به  بیشتر  و  بهتر  امکانات 
درخواست شهریه  350  هزار تومانی کرده است 
که اگه چک ها شو نیارین  ثبت نام  نمی کنیم  

به کی بگیم این دردها رو
915...297
از  سوال  یک  من  کنید.  چاپ  منو  پیام  لطفا  آوا 
راهنمایی و رانندگی داشتم راننده دقیقا باید با چه 
با سرعت  که  ماشینی  با  تا  کنه  سرعتی حرکت 
100 کیلومتر بر ساعت از الین سبقت یک دفعه 
اینکه  جالبتر  و  نکنه  تصادف  جلوش،  پیچه  می 
راننده ای که با سرعت مجاز  مسیر مستقیم رو 
طی می کرده جریمه شده و مقصر شناخته شده 
چون از پشت زده اما راننده ای که تخلف کرده 
مقصر که هیچ، جریمه هم نشده. و پاسخ مامور 
هم این بود که قانون در این مورد مبهمه. یادتون 

باشه قانون خدا ابهامی نداره.
915...685
رعایت  نباید  را  شهروندی  حقوق  شهرداری  آیا 
ساکنین  ما  کشیدن  زجر  از  سال  چهارده  کند 
کنند  می  برداری  خاک  حال  گذرد  می  خیرآباد 

آب پاشی را فراموش کرده اند.
936...498
به شهرداری پیشنهاد   می   شود   به جای درختان 
کاج خشکیده بی ثمر   از   درختان ثمردار   مناسب با  
 اقلیم این منطقه استفاده کنند   تا   هم چهره فضای 
سبزکمی عوض شود   هم آب بی هدف هدر   نرود  
 و   در برابر خشکسالی برای آبیاری از طرح باران 

قطره   ای استفاده   کنند.
915...525

جوابیه های شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/3/22 بنا بر اعالم  مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری در خصوص زیباسازی میادین سفیر امید و 
سپاه و استفاده از المان هایی که نماد بیرجند هستند 
به استحضار می رساند: در این خصوص و در راستای 
زیباسازی پایدار برای ورودی ها و میادین اصلی شهر 
بیرجند، فراخوان طراحی و اجرای المان های دائم داده 
شده که این فراخوان به صورت کشوری بوده و امید 

است طرح های متناسب و زیبایی واصل شود.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/3/28 بنا بر اعالم واحد اجرائیات شهرداری در 
خصوص زیباسازی طی فراخوانی به استحضار می 
رساند: این موضوع در زیباسازی مد نظر قرار گرفته 
و برای المان های دائم عمال  فراخوان عمومی و 
سراسری داده شده و در سایت شهرداری بیرجند به 

آدرس www.birjand.ir موجود است.

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  جواب  در   *
اجرائیات  واحد  اعالم   بر  بنا   97/2/1 تاریخ  در 
خیابان  میوه  دستفروشان  در خصوص  شهرداری 
بازار جمهوری 10  ابتدای  به خصوص  جمهوری 
از طریق  موضوع  رساند:  استحضار می  به  و 12 

مراجع قضایی در دست اقدام است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نسرین کاری- مرحوم مهدی آذریزدی، نویسنده کشورمان  
18 تیر سال 88 در 88 سالگی در بیمارستان آتیه  تهران دار 
فانی را وداع گفت و در حسینیه  خرمشاه یزد در نزدیکی محل 
زندگی اش به خاک سپرده شد. »قصه های خوب برای بچه های 
خوب«، »قصه های تازه از کتاب های کهن«، »گربه  ناقال«، 
»گربه  تنبل«، »مثنوی« )برای بچه ها(، »مجموعه  قصه های 
ساده« و تصحیح »مثنوی« مولوی )برای بزرگساالن( از جمله 
آثار این نویسنده کودک و نوجوان است. زنده یاد آذریزدی که 
او را پرتیراژترین نویسنده  تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران 
می دانند، در مجموع بیش از 20 عنوان کتاب برای بچه ها 
نوشته است. چند سالی می شود که از سوی  شورای عالی 
انقالب فرهنگی، بنا بر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، 18 
تیر به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان در کشور 
اعالم شده  است. روز کتاب کودک و نوجوان  فرصت مناسبی 
برای آشنا کردن کودکان با کتاب و بهانه ای برای ورود کتاب 
به زندگانی کودکان است. کارشناسان این حوزه می گویند: 
متأسفانه ما در کشور از این فرصت ها و بهانه ها برای ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان بهره گیری 
چندانی نمی کنیم. انس کودکان با کتاب، تضمینی بر استحکام 

تربیت و فرهیختگی نسل آینده یک جامعه می باشد.

بیایید با کتاب ها بزرگ شویم
»بیایید با کتاب ها بزرگ شویم« این شعار ادبیات کودک و 
نوجوان است که برای سال 2017 انتخاب شده است. این پیام 
همه ساله توسط یکی از کشورهای عضو IBBY طراحی و 
به زبان های زنده دنیا منتشر می شود. بدین ترتیب که وقتی 
کشوری عهده دار طراحی پیام روز جهانی کتاب کودک می 
شود یکی از نویسندگان و یا شاعران آن کشور پیام را طرح و 
یکی از تصویرگران  آن کشور نیز آن را تصویرگری می کند 
و پیام به زبان های زنده دنیا ترجمه و منتشر می شود. شاید 
اگر کودکی کردن را به عنوان یک جلوه طبیعی انسانی در 
خود و دیگران به رسمیت بشناسیم و اجازه بروز به آن بدهیم، 
هم غنی تر زندگی خواهیم کرد و هم بهتر می توانیم در برابر 

کودکان رفتاری رشد دهنده داشته باشیم 
چون که با کودک سر و کارت فتاد

هم زبان کودکی باید گشاد

کودکانی با چهره ای خندان و کتاب به دست
روزی از ماه تیر به مرکز شماره یک کانون پرورش فکری 
نوجوان می روم. چون روز فرد است،  مختص  کودک و 
دختران است. در این مرکز سالنی وجود دارد که دور تا دور 
آن قفسه های کتاب چیده شده است و در گوشه های سالن 
صندلی هایی چیده شده که بچه ها در آن نشسته اند. عده 
ای در حال نقاشی کشیدن و عده ای هم مشغول بازی و 
کاردستی هستند. آنهایی که بزرگتر هستند یا در حال کتاب 
خواندن هستند یا در بین قفسه های کتاب ها دنبال کتاب 
مورد نظر خود می گردند. تعدادی هم از این دختران در حال 
شعر خواندن و کاردستی و تمرین خطاطی هستند. در تابستان 

،کانون به علت تعطیل شدن مدارس شلوغ تر است. 

اینجا سرگرم می شوم و چیزهای
 جدید یاد می گیرم

های  به کالس  است  سال  دو  است.  چهارم  دیانا کالس 
کانون می آید. می گوید: کانون را دوست دارم، به کالس 
ویترا  و  نقاشی می آیم، االن که مدرسه تعطیل شده  با 
اینجا می آییم. چیزهای جدید یاد می گیرم و  دوستم به 
کتاب رمان هم می خوانم. دختر کوچولوی دیگری روی 
صندلی وسط سالن نشسته با تعجب نگاهم می کند، کنارش 
می نشینم و سوال می کنم اینجا چه می کند؟ مهدیه ابتدا 
می خندد و به دوستش اشاره می کند و می گوید: با مریم به 
اینجا می آییم کالس پنجم هستم و اینجا آموزش ویترا می 
بینم، ولی به کتاب عالقه ندارم! دلیلش را که می پرسم، می 
گوید: در مدرسه  و در طول سال تحصیلی کتاب می خوانم و 
اینجا دوست دارم بیشتر بازی و تفریح کنم و هنر یاد بگیرم. 

کتاب شاهزاده خانم در مسکو 
را به تازگی خواندم

بیشتر دوست  را  نقاشی  و  سارا کالس چهارم، عکاسی 

روز  هر  و  است  کتاب  کلی  اینجا  گوید:   می  او  دارد  
رمان  و  و  خواند  می  جدیدی  های  کتاب  آید  می  که 
است.  خوانده  تازگی  به  را  مسکو”  در  خانم  “شاهزاده 
دیگر  کانون  وجود  با  تابستان  در  اینکه  بیان  با  سارا 
حوصله ام از بیکاری در خانه سر نمی رود، می افزاید: 
پدرم از بچگی مرا به کانون می آورد. یادآور می شود: 
خوشحالم که در این محیط مفرح و با کلی برنامه های 

شاد هستم و  دوستان جدید پیدا می کنم. 
نرگس که در سالن ورجه ورجه می کند به طرفم می آید 
و می پرسد شما ما را توی تلویزیون نشان می دهید، می 
گویم نه، من خبرنگار روزنامه ام سری تکان می دهد و می 
گوید: کالس دومم و امسال می خواهم برم سوم! دوستم به 
کانون می آمد به من پیشنهاد داد تا ثبت نام کنم. نرگس 
 ادامه می دهد: یک کتاب دوست داشتم بخوانم ولی نخواندم، 

می پرسم اسم کتاب چی بود، می گوید: یادم نمی آید!   

رمانی نوشتم و با بچه های کانون اجرا کردیم
با بیان این  5 سال است که به کانون می آیم. سعیده 
اینجا  در  زیادی  های  کتاب  دهد:  می  ادامه  مطلب 
خوانده ام. وی با بیان اینکه به رمان های تخیلی عالقه 
مندم، ادامه می دهد: حتی یک رمان داستانی نوشتم و 
با کمک مربیان و بچه ها آن را در کانون اجرا کردیم. 
سازی  عروسک  های  کالس  کانون  در  هم  ماهنوش 
و  هستم  دوم   کالس  گوید:  می  آید،  می  خالقیت  و 
اینجا تاب و  دو سال  است که به کانون می آیم، اگر 

سرسره هم بود خیلی عالی می شد. 

بیش از 3000 عنوان کتاب در کانون
 پرورش فکری  شماره یک بیرجند

مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
سال 1353در بیرجند افتتاح شد و  در سال 1395 فراگیر شد. 
کاظمی مسئول مرکز با بیان این مطلب می افزاید: فراگیر 
یعنی تمامی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه هم می 
توانند از این مکان رایگان استفاده کنند. وی یادآور می شود: 
عضویت ساالنه برای سایر کودکان با مبلغ 20 هزار تومان 
می باشد. وی ادامه می دهد: این مرکز حدود 3000 عنوان 
از 14 هزار جلد کتاب دارد و اعضای فعال مرکز  و بیش 
بیش از 650 نفر می باشند. وی با اشاره به اینکه فعالیت 
های ثابت مرکز شامل شعرخوانی، کتابخوانی، نمایش خالق، 
نمایش و نقد فیلم، کاردستی و بحث درباره کتاب می شود، 
ادامه می دهد: کارگاه های هنری از قبیل انیمیشن، نقاشی، 
سفال و کارگاه نوشتن خالق در طول سال برای اعضای 
ثابت مراکز رایگان برپا می شود. طاهره حمیدی،  مدیر 
کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز 
عنوان می کند: فرا رسیدن فصل تابستان فرصت بسیار 
مناسبی است تا استعدادها و توانمندی کودکان و نوجوانان 
در  که  ادبی  و  هنری  فرهنگی،  کارگاه های  در  حضور  با 
مراکز فرهنگی هنری کانون برگزار می شود، شناسایی و در 

مسیر پرورش و شکوفایی قرار گیرد.

برپایی بیش از 160 کارگاه 
فرهنگی، هنری، ادبی در کانون

روال  طبق  فکری  پرورش  کانون  اینکه  به  اشاره  با  وی 

سال های گذشته با توجه به رسالت ذاتی خود که برگزاری 
اوقات  برای پرکردن صحیح  ایجاد فرصت های مناسب  و 
فراغت کودکان و نوجوانان بر محوریت کتاب و کتاب خوانی 
است، می افزاید: کانون در تابستان 97 اقدام به برگزاری 
بیش از 160 کارگاه فرهنگی، هنری، علمی و ادبی می کند. 
مدیر کل کانون پرورش با بیان این که این کارگاه ها در 9 
مرکز فرهنگی هنری استان برگزار می شود، خاطر نشان می 
کند: مراکز فرهنگی هنری ثابت کانون در شهرستان های 
بیرجند، قاین، سرایان، بشرویه، فردوس، طبس و نهبندان 
برگزار می شود و در صورت استقبال خانواده ها و اعضا مراحل 

تکمیلی آن نیز برگزار خواهد شد.
حمیدی با بیان اینکه تدبر در قرآن کریم، کاردستی، نمایش 
خالق، از خالقیت و کارآفرینی، شطرنج ، دست سازه ها و 
قصه گویی از  کارهای هنری این مرکز است، ادامه می 
دهد: رباتیک، نجوم، محاسبات ذهنی از جمله کارگاه های 
علمی است که درمراکز کانون برگزار خواهد شد. مدیر کل 
کانون پرورش فکری یادآور می شود: در بخش هنری نیز 
کارگاه های متنوعی از جمله، نقاشی، سفالگری، عکاسی، 
بومی  هنرهای  و  عروسکی  نمایش  سرود،  خوشنویسی، 

سنتی پیش بینی شده است.

مطالعه، رمز موفقیت کودکان و نوجوانان است
تابستان  فصل  رسیدن  فرا  آستانه  در  و  گذشته  هفته 
سید مجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی 
فرهنگی  مرکز  در  حضور  با  جنوبی  خراسان  استانداری 
از  بازدید  ضمن  بیرجند  فراگیر  و  یک  شماره  هنری 

کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی  ویژه اوقات فراغت، 
در نشستی صمیمی با جمعی از اعضای کودک و نوجوان 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  نشست.  گفت وگو  به 
استانداری با بیان این که خود از اعضای قدیمی کانون در 
شهر مشهد بوده است، گفت:  بهترین خاطرات کودکی 
از همین  را  کتاب خواندن  و  افتاده  اتفاق  کانون  در  من 

کتابخانه های کانون آغاز کردم.

کتاب بخوانید و قدرت تفکر 
را در ذهن خود نگه دارید

از  استفاده  برای  فرصت  بهترین  را  کودکی  مقدم،  علوی 
ارزشمندی  زمان  تابستان  گفت:  و  دانست  فراغت  اوقات 
است که در اختیار شما آینده سازان ایران قرار دارد، کتاب 
زنده  خود  ذهن  در  همیشه  را  تفکر  قدرت  و  بخوانید  
نشان  خاطر  وی  شماست.  آن  از  آینده  زیرا  دارید،  نگه 
به خالقیت،  اگر  است.  توسعه  بنای  آموزش سنگ  کرد: 
استعدادهای فردی و حرفه آموزی  فرزندان مان از دوران 
کودکی توجه کنیم، در آینده جامعه ای خوش فکر و توانمند 

در مدیریت خواهیم داشت.  
بر  استانی  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  همچنین 
معرفی  راستای  در  مجازی  فضای  فرصت  از  استفاده 
مناسب  سرگرمی  و  فضا  ایجاد  کانون،  های  توانمندی 
برای کودکان به جای گروه های ناشناخته تأکید کرد و 
در  کانون  توسط  فراغت  اوقات  پرکردن  اگر هنر  گفت: 
از دشمن  فضای مجازی به حد مطلوبی برسد، فرصت 

در فضای مجازی گرفته خواهد شد.

آموزش بهینه کودکان،  سنگ بنای توسعه 
یک روز با کودکان کانون پرورش فکری بیرجند به بهانه روز ملی ادبیات کودک

توجه به خالقیت و  استعدادهای فرزندان، تضمین کننده جامعه ای خوش فکر و توانمند

زنده یاد آذریزدی که او را پرتیراژترین نویسنده  تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران می دانند، در مجموع، بیش از ۲۰ عنوان کتاب برای بچه ها نوشته است* شاید اگر کودکی کردن را به 
عنوان یک جلوه طبیعی انسانی در خود و دیگران به رسمیت بشناسیم و اجازه بروز به آن بدهیم، هم غنی تر زندگی خواهیم کرد و هم بهتر می توانیم در برابر کودکان رفتاری رشددهنده 
داشته باشیم * هر روز که می آید کتاب های جدیدی را می خواند و و رمان “شاهزاده خانم در مسکو” را به تازگی خوانده است*سارا گفت در تابستان با وجود کانون دیگر حوصله ام 
از بیکاری درخانه سر نمی رود*یک رمان داستانی نوشتم و با کمک مربیان و بچه ها آن را در کانون اجرا کردیم*فراگیر یعنی تمامی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه هم می توانند از 
این مکان به صورت رایگان استفاده کنند *این مرکز حدود 3۰۰۰ عنوان کتاب و بیش از 14 هزار جلد کتاب دارد و اعضای فعال مرکز بیش از 65۰ نفر می باشند*کارگاه های هنری از قبیل 
انیمیشن، نقاشی، سفال و کارگاه نوشتن خالق در طول سال برای اعضای ثابت مراکز به صورت رایگان انجام می شود*مراکز فرهنگی هنری ثابت کانون در شهرستان های بیرجند، قاین، 
سرایان، بشرویه، فردوس، طبس و نهبندان برگزار می شود و در صورت استقبال خانواده ها و اعضا مراحل تکمیلی آن نیز برگزار خواهد شد*بهترین خاطرات کودکی من در کانون اتفاق 
افتاد و کتاب خواندن  را از همین کتاب خانه های کانون آغاز کردم*آموزش سنگ بنای توسعه است* اگر به خالقیت، استعدادهای فردی و حرفه آموزی  فرزندانمان از دوران کودکی 

توجه کنیم، در آینده جامعه ای خوش فکر و توان مند در مدیریت خواهیم داشت*

چکیده گزارش

ری
 کا

س:
عک

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( نوبت دوم  
شماره ثبت: 932     شناسه ملی: 103600266900

 با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاورپیشه )نوبت اول( 
در تاریخ 1397/4/14 به حد نصاب نرسید، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( که روز 
پنجشنبه 1397/4/28 ساعت 9 صبح در مرکز اصلی شرکت واقع در کیلومتر 3 جاده 

بیرجند - کرمان تشکیل می گردد، اصالتا یا وکالتا شرکت فرمایند.
دستور جلسه: اصالح ماده 5 اساسنامه افزایش سرمایه 

از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت
هیئت مدیره

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه 
ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی براتی با کد شناسایی بیمه 69250090 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی کارگر قسمت تولید داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک، تحدید حدود شماره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1387 فرعی از 433- اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای حسین محمدی نصرآباد و عذرا محمدی نصرآباد در روز سه شنبه مورخ 1397/5/9 ساعت 

10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1397/04/17
 علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

حمــل اثاثیــه منـزل مـداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر

شهرام  مداحی   3647  363  0915



4
 انگلیس به مستندساز ایرانی ویزا نداد

وطن دوست، مستندساز با ابراز ناراحتی از عدم صدور ویزا برای او و گروهش جهت حضور در جشنواره شفیلد گفت: از بنده و گروهم برای حضور در جشنواره دعوت شده بود، اما 
متاسفانه سفارت انگلستان ویزای ما را صادر نکرد. از دید من این رفتار سفارت خانه ها با هنرمندان نادرست است و نگاه فرهنگی و صلح طلبانه ای در آن حاکم نیست. حضور فیلمسازان 
و عوامل حرفه ای سینما در جشنواره های جهانی باعث افزایش سطح دانش سینمایی و پیشرفت کیفی هنرمندان خواهد شد و ارتباطات بین المللی افراد را افزایش می دهد.
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نشست ورزشی این هفته آوا، میزبان طباطبائی رئیس هیئت 
کمیته  مسئول  توکلی  بیرجند،  شهرستان  سواری  دوچرخه 
مربیان این هیئت، چاجی پیشکسوت رشته دوچرخه سواری 
و آقایان اختر ، سورگی و چاجی دوچرخه سواران مدال آور بود.
طباطبائی رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بیرجند که 4 سالی است 
در این سمت فعالیت می کند، به دوران پر مدال بیرجند در دهه شصت 
اشاره کرد و گفت: آن زمان تیم شهرستان بیرجند همیشه تیم اول مسابقات 
خراسان  بود و به عنوان تیم همین استان در مسابقات کشوری شرکت و رتبه 
های اول تا سوم را کسب می کرد. وی با بیان این که چند سالی پس از این 
دوران شاهد افت دوچرخه سواری بودیم، ادامه داد: اکنون اما در حال رسیدن 
به همان اوج و شکوفایی هستیم. به گفته وی دوچرخه سواری از رشته های 
مدال آور میادین بین المللی است و می طلبد وقت و سرمایه بیشتری برای 
این رشته گذاشته شود. رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بیرجند به 
رشته های فعال از جمله دوچرخه سواری جاده ، پیست ، کوهستان و تریال 
اشاره کرد و گفت: در رشته تریال ، تیم جوانان رتبه اول کشوری و بزرگساالن 
رتبه سوم را کسب کردند. طباطبائی با بیان این که به همت ورزشکاران این 
رشته ، پیست تریالی که توسط شهرداری در اختیار گذاشته شده بود، تجهیز 
شد؛ اضافه کرد:اکنون این پیست، جز چند پیست برتر کشور به شمار می رود 

و دیگر دغدغه ای برای تمرین دوچرخه سواران تریال نداریم.
پارک صیاد شیرازی، ظرفیتی برای احداث پیست کوهستان

وی پیست مورد نیاز برای رشته کوهستان را نیز در مکانی نزدیک به شهر 
و با قابلیت دسترسی عنوان کرد و گفت: دوچرخه سواران خود مسیری را 
در کوهستان ایجاد کردند اما 15 کیلومتر با شهر فاصله دارد و از طرفی هم 
کسی آن ها را نمی بیند. رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بیرجند 
پیشنهاد داد: فضای پارک صیاد شیرازی قابلیت ایجاد الینی برای پیست 
کوهستان را دارد و در صورت موافقت شهرداری حتی می توانیم طرح و 
برنامه هم بدهیم. از طرفی شهرداری می تواند جایگاهی برای عرضه 
دوچرخه در پارک راه اندازی کرده تا افراد مبتدی نیز استفاده کنند. این گونه 
فعالیت ها هم تفریح و هم انگیزه ای برای دوچرخه سواران است. طباطبائی 
با تاکید بر این که شهرداری به دلیل داشتن امکانات خیلی بیشتر از هیئت 
می تواند برای دوچرخه سواری کار کند، ادامه داد: خواهشمندیم پیستی 
برای دوچرخه سواران جاده ای نیز ایجاد کنند، زیرا اکنون ورزشکاران ما 
مجبور به تمرین در جاده ها هستند که خطرات بسیار زیادی دارد. وی با 
اشاره به این که جاده سالمت در ابتدا برای دوچرخه سواری ساخته شده 
بود، خاطرنشان کرد: اکنون اما افرادی که در آن پیاده روی می کنند از 
حضور دوچرخه سواران اظهار نارضایتی کرده و از طرفی امکان دوچرخه 
سواری هم با وجود جمعیت پیاده رو آن جا وجود ندارد. حداقل در آن سمت 

خیابان پیستی فقط برای دوچرخه سواری احداث شود.
بچه های این جا پولدار نیستند که بتوانند تمام وقت کار کنند

رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بیرجند از رشد بسیار خوب این 
رشته نیز سخن گفت و افزود: طی یک سال گذشته ، 4 نفر به انتخابی 
اردوی تیم ملی دعوت شدند. طباطبائی در ادامه به 30 نفر دوچرخه سوار 
فعال و همیشه پا در رکاب در شهرستان بیرجند اشاره کرد و افزود: از 
شهریور سال گذشته تاکنون مسابقات ماهیانه ما به طور مداوم برای حفظ 
آمادگی ورزشکاران برگزار شده است، مالک ما برای اعزام به مسابقات 
به مشکالت  اشاره  با  ادامه  در  وی  است.  مسابقات  همین  استانی هم 
دوچرخه سواران، یادآور شد: بچه های این جا پولدار نیستند که بتوانند 
حرفه ای و تمام وقت کار کنند، یک دوچرخه سوار که می خواهد در کشور 

مقام کسب کند باید روزانه بین 100 تا 200 کیلومتر رکاب بزند، در حالی 
که این جا ورزشکار به علت این که صاحب مغازه ای که در آن کار می 
کند به وی مرخصی نمی دهد نمی تواند مداوم تمرین کند! رئیس هیئت 
دوچرخه سواری شهرستان بیرجند با بیان این که ورزشکاران ما ابتدا باید 
خود را به مرحله های کشوری برسانند تا اسپانسر برایشان پیدا شود، ادامه 

داد: رسیدن به این مرحله هم کار بسیار سخت و پرهزینه ای است.
 دفتر هیئت استان در شهرستان! و مشکالت فراوان پیش رو

محمدرضا توکلی اناران مسئول کمیته مربیان  از پیشکسوتان و قهرمانان 
دوچرخه سواری نیز بیان کرد: زمان تاسیس استان، من اولین رئیس هیئت 
دوچرخه سواری خراسان جنوبی بودم، آن زمان هیئت هیچی نداشت حتی 
یک دانه پیچ که برای تبرکی به لباس مان ببندیم! به گفته وی پس از 
تحویل هیئت به رئیس بعدی، هیئت دوچرخه، موتور دوچرخه ثابت و 
امکانات دیگری داشت و از رشد باالیی برخوردار شده بود اما متاسفانه در 
دوره های بعد افول کرد ، در زمان حاضر هم با مشکالت متعددی مواجهیم. 
توکلی یکی از مشکالت عمده و قانونی را نبود دفتر هیئت خراسان جنوبی 
در مرکز استان دانست و افزود: دفتر در قاین  است و هیچ وقت رئیس 
هیئت را اگر مشکلی باشد نمی بینیم، مسابقات استانی هم مدت هاست 
برگزار نمی شود، تقویم مدونی هم برای هیئت استان نداریم. وی اضافه 
کرد: یک سال باخبر شدیم که تعدادی از ورزشکاران قاین به دستور رئیس 
هیئت برای شرکت در مسابقات کشوری رفته اند و من به عنوان مسئول 
کمیته مربیان استان اصال از این قضیه خبر نداشتم، در صورتی که باید از 

ما استعالم گرفته شود که چه کسی همراه شان قرار است برود!
ناهماهنگی ها در اعزام ورزشکاران به مسابقات

این پیشکسوت ورزشی با انتقاد از این که این قبیل اتفاقات در هیئت عادی 
شده است، ادامه داد: دو ماه پیش فدراسیون خواستار معرفی نخبه های 
دوچرخه سواری استان برای تست انتخابی اردوی تیم ملی رشته سرعت 
پیست شده بود، اما خبردار شدیم تعدادی از قاین مدتی برای تمرین در 

پیست ثامن به مشهد رفته اند و همان ها را برای انتخابی اردوی تیم ملی 
 فرستاده اند، این در حالی بود که دوچرخه سواران زیر نظر من هر روز تمرین 
می کردند و با شنیدن این خبر دلسرد شدند، پس از خواهش ها و متوسل 
شدن به زور، رئیس هیئت نامه ای به نام آقای طباطبائی زد و آقای چاجی 
خودش، فرزندش را برای انتخابی اردو برد و اتفاقا ورزشکارانی که اعزام 
شده بودند به غیر از یک نفر دست خالی برگشتند و آقای چاجی با رکوردی 

باالتر از بقیه انتخاب شد!
گزارش برگزاری مجمع هایی که کسی از آن خبر ندارد!

توکلی با انتقاد از این که مسئول هیئت هیچ اشرافی به مسائل فنی و 
تخصصی رشته دوچرخه سواری ندارد، خاطرنشان کرد: همه تجهیزاتی که 
10 سال پیش تهیه کرده بودیم هنوز به همان شکل است و این بین اگر 
دوچرخه ای خریداری شده، ورزشکاران با خودشان بردند و اکنون دیگر جزو 
امکانات هیئت محسوب نمی شود. وی اضافه کرد: 5 سال است که آقای 
علوی رئیس هیئت شده ولی پایان هر سال شاهد برگزاری جلسه مجمع 
سالیانه نبوده ایم، فقط گاهی گزارشی از برگزاری می آمد در حالی که آقای 
طباطبائی رئیس هیئت بیرجند، من مسئول کمیته مربیان و آقای ناصری 
مسئول کمیته مسابقات و داوران از برگزاری آن بی خبر بودیم! مسئول 
کمیته مربیان هیئت با بیان این که وقتی مسابقات استانی برگزاری نمی شود 
شهرستان ها هم انگیزه ای برای فعالیت نخواهند داشت، عنوان کرد: پیشنهاد 
می دهم در قدم اول خانواده ها به سمت این رشته که سالم و بدون هیچ 
گونه آلودگی برای محیط زیست است بیایند، هزینه کرد در این رشته ، سرمایه 

گذاری است ، زیرا که به سالمت جامعه کمک می شود.
تعطیل بودن فعالیت بخش بانوان دوچرخه سوار

توکلی، این اعتقاد که مدیران کل دارای آوازه می توانند در صورت نشستن بر 
مسند ریاست هیئت برای آن اعتبار بگیرند را رد کرد و گفت: اتفاقا برعکس 
است، چون مدیر و مسئول فرصتی برای فکر کردن به دغدغه های رشته 
 ورزشی را ندارد و وقتی خودش دل نمی سوزاند، اطرافیان وی هم کار 

نمی کنند و بی انگیزه می شوند. وی دیگر ضعف هیئت را تعطیل بودن 
فعالیت بخش بانوان اعالم کرد و افزود: به لحاظ قانونی 30 درصد بودجه هر 
هیئت متعلق به بانوان است، در حالی که این جا متقاضی و عالقه مند هم 
داریم اما فعالیتی نمی توانند داشته باشند. توکلی با اشاره به این که در مجموعه 
ورزشی غدیر پیست دوچرخه سواری دیده شده است، بیان کرد: امیدوارم عمر 
ما قد بدهد و شاهد افتتاح آن باشیم. از طرفی هم شهرداری پیستی را در پارک 

جنگلی برای دوچرخه سواری در نظر گرفته که جا دارد تشکر کنم.
 شاگرد کامیون برای خنده آبجوش فالسک را روی سرم 

ریخت
چاجی دیگر پیشکسوت ورزش دوچرخه سواری هم تاکید کرد: کسانی باید در 
این ورزش باشند که عشق داشته باشند یا هم پیر این کار بوده و سال ها در 
آفتاب رکاب زده باشند، این افراد می توانند هیئت را اداره کنند. وی با بیان این 
که در نزدیکی بیرجند تپه های تغاری شکل و مناسب دوچرخه سواری زیاد 
داریم، ادامه داد: بدون خرج بسیار می توان آن ها را آماده کرد. به گفته وی 
دوچرخه سواری در جاده بسیار خطرناک است همان گونه که خودم در حال 
تمرین بودم و یک شاگرد کامیون آب جوش فالسک را فقط برای خندیدن 
روی سرم ریخت! این پیشکسوت ورزشی از بی مهری های به این هیئت 
نیز سخن گفت و بیان کرد: موتور یاماهای زرد رنگی را با تالش فراوان برای 
خدمت رسانی به دوچرخه سوارها حین تمرین و مسابقه تهیه کردیم اما همان 
را از ما گرفتند و به عنوان نامه رسان اداره تربیت بدنی استفاده می شد. چاجی 
خطاب به دکترهای شهر و استان بیان کرد: شما که خودتان می دانید چقدر 
دوچرخه سواری برای سالمتی مفید است، اما سوار نمی شوید، پا در میدان 
بگذارید، مدیران و روسای ادارات برای ترغیب کارمندان دوچرخه سوار شوند 
و به سرکار بیایند. چرا افرادی که کار فرهنگی می کنند، خودشان در بخش 
عمومی این کار را انجام نمی دهند؟ وی طرح ایستگاه های دوچرخه سواری 
شهرداری را بسیار زیبا دانست و گفت: در هر ایستگاه افراد متخصصی هم 

برای تعمیر دوچرخه ها قرار دهید تا دوچرخه های خراب بال استفاده نمانند.

دوچرخه سوار جرئت نمی کند در خیابان ها تردد کند
این پیشکسوت ورزشی با اشاره به این که قانون اول رانندگی می گوید حق 
تقدم در چهارراه ها با دوچرخه است، انتقاد کرد و گفت: اما متاسفانه این 
جا رعایت نمی شود به طوری که دوچرخه سوار جرئت نمی کند به راحتی 
تردد کند. چاجی از اداره کل ورزش و جوانان خواستار قائل شدن تفاوت 
بین هیئت ها به میزان کار و خطراتی که دارند شد و ادامه داد: تاکنون آمده 
اید به قهرمانان ما بگویید مشکالت تان چیست و شمایی که اینقدر زحمت 

کشیدید چه نیازهایی دارید؟ 
حمایت از حفظ رتبه ورزشکار در رنکینگ جهانی

“اختر” ورزشکار جوان و مدال آور کشوری استان که 8 سال است در رشته 
تریال فعالیت دارد، بیان کرد: فدراسیون هرساله تقویم ورزشی را قبل از 
شروع سال به هیئت ها می دهد و هیئت استان بر همین اساس می تواند 
مسابقاتی مشابه آن چه در استان های بزرگ مانند خراسان رضوی انجام  
می شود ، برای حفظ آمادگی و باال بردن انگیزه ورزشکار برگزار کند، اما 
ما در این زمینه ضعف جدی داریم. به گفته وی بیشتر افرادی که در این 
رشته قدم می گذارند از نیروی جوانی خود صرف می کنند، در همین راستا 
حمایت اداره کل ورزش و جوانان و سایر ارگان های مرتبط تاثیر بسیاری 
دارد. وی خاطرنشان کرد: در استان یکی از بهترین پیست های تریال 
کشور را داریم و بارها تالش کردیم میزبانی لیگ را بگیریم، این کار هم با 

همکاری چند اداره به راحتی امکان پذیر است. 
“اختر” با تاکید بر این که اسپانسرها نیز از این قبیل مسابقات استقبال می 
کنند، یادآور شد: طبق قانون، هر شخص حقیقی و حقوقی که در توسعه 
ورزش همگانی و اماکن ورزشی هزینه کند، از معافیت مالیاتی برخوردار 
می شود، می توان در همین راستا با مدیران کارخانه های استان جلسه 
ای برای جذب حمایت هایشان برگزار کرد. وی با اشاره به این که سال 
96 برای اولین بار در دوچرخه سواری تریال توانستیم دو کاپ تیمی کسب 
کنیم، تصریح کرد: متاسفانه هیچ حمایتی نشد، حداقل برای کسی که قطعا 
تالش بسیاری کرده تا به این مرحله رسیده ، جلسه قدردانی برگزار شود تا 
بداند با کسی که از استان اعزام شده و فقط تفریح کرده، فرقی دارد. این 
ورزشکار استان از رتبه 115 خود در رنکینگ جهانی خبر داد و گفت: حضور 
در این رده بندی مجوزی برای شرکت در مسابقات بین المللی است. وی 
اضافه کرد: قصد دارم در جام جهانی شرکت کنم و مرحله اول آن هم 
شروع شده است، از طرفی فدراسیون در این زمینه کمکی نمی کند و 
معتقد است اسپانسر باید پای کار بیاید. “اختر”  ادامه داد : اگر اکنون از این 
فرصت استفاده نکنم، تا پایان سال میالدی فرصتم سوخته و برای این که 
دوباره در رنکینگ جهانی قرار بگیرم باید تالش بسیاری کنم، خواهشمندم 

حمایت کنید تا از این فرصت بتوان استفاده کرد.
 یک جفت طوقه 30 میلیون تومان !

چاجی دیگر ورزشکار و مدال آور این رشته هم از مشکالت و پرهزینه 
بودن این ورزش سخن گفت و بیان کرد: اکنون قیمت ها بسیار باال رفته 
به حدی که یک جفت طوقه 30 میلیون تومان شده است! وی از نیاز 
هیئت به امکاناتی از قبیل دوچرخه پیست و ساعت ضربان خبر داد و گفت: 
آقای ناطقی مربی تیم ملی به رئیس هیئت استان وسایل مورد نیاز ما را 
اعالم کرد و آقای علوی هم قول پیگیری داد اما هنوز اتفاقی رخ نداده 
است. حسین سورگی دیگر ورزشکار نیز خواستار مشوق های مالی برای 
مقام آوری شد و عنوان کرد:  اگر این ها نباشد، دوچرخه سوار ریسک به 
خطر افتادن جان خود به خصوص در تمرینات جاده ای را نمی کند.  وی 
با انتقاد از این که از زمان برگزاری مسابقات انتخابی مطلع نیستیم چون 
تقویمی نداریم، بیان کرد: نمی دانیم کی باید تمرین کنیم و حتی خودمان 

از اینترنت زمان برگزاری مسابقات را جستجو می کنیم.

حسینی - اصغری

عکس: الهام حسینی

  بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. متقاضیان  می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی واقع در بیرجند-انتهای مدرس-  
میدان جماران - مدیرت بانک تجارت )طبقه سوم( مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثرتاپایان وقت اداری مورخ 97/04/30 به دبیرخانه مدیریت خراسان جنوبی به آدرس فوق تسلیم نمایند. بازگشایی پاکت ها درتاریخ97/05/01 رأس ساعت 9 صبح  در محل ساختمان مدیریت خراسان جنوبی انجام خواهدشد 

و حضور شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری درتاریخ  بازگشایی پاکت ها صورت گیرد،مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .  
توضیحات:  1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که مي بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد. 2. شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش 
را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد( 3. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامي مي باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگي بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد. 4. ملک 

عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید از محل با هماهنگي قبلي امكانپذیر مي باشد 5. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمي باشد.  6. هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد

    تلفن تماس: 32445033 

مساحت عرصه شرحردیف
)مترمربع(

مساحت تقریبي 
اعیان)مترمربع(

قیمت پایه
شرایط پرداختتوضیحات ) ریال (

عرصه و اعیان ساختمان و سوله صنعتی واقع در شهرستان طبس ، فیروزآباد 1
536419066/100/000/000 شهرک صنعتی ، پالک ثبتی 387/2 اصلی

ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه های مترتبه 
به عهده خریدار می باشد برنده مزایده موظف است کلیه 

ضوابط و مقررات شهرک های صنعتی را رعایت نماید

25 درصد نقد- مابقی دراقساط18ماهه بدون کارمزد و یا اقساط 60 
ماهه با کارمزد12 درصد درقالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عرصه و اعیان ساختمان و سوله صنعتی واقع در شهرک صنعتی بیرجند، بلوارهمت 2
442813086/618/819/635همت3 نبش شمال غربی، قطعه 3801 از بلوک صنایع فلزی

ملک باوضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه های مترتبه 
به عهده خریدار می باشد برنده مزایده موظف است کلیه 

ضوابط و مقررات شهرک های صنعتی را رعایت نماید

25 درصد نقد- مابقی در اقساط 18ماهه بدون کارمزد و یا اقساط 60 
ماهه با کارمزد12 درصد درقالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عرصه و اعیان ساختمان و سوله صنعتی واقع در شهرک صنعتی بیرجند، خیابان تالش 3
72601525/496/200/000/000شرقی نبش تالش شرقی8 ، قطعه شماره 52تا55 

ملک باوضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه های مترتبه 
به عهده خریدار می باشد برنده مزایده موظف است کلیه 

ضوابط و مقررات شهرک های صنعتی رارعایت نماید

25 درصد نقد- مابقی دراقساط18ماهه بدون کارمزد و یا اقساط60 
ماهه با کارمزد12 درصد درقالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عرصه و اعیان ساختمان و سوله و ماشین آالت واقع در مود ابتدای روستای مرتوند 4
ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه های مترتبه 24051956/868/960/000/000پالک ثبتی 1163/381

به عهده خریدار می باشد 
25 درصد نقد- مابقی دراقساط18ماهه بدون کارمزدو یا اقساط60 
ماهه با کارمزد 12 درصددرقالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

یک باب ملک تجاری دربیرجند،خیابان حکیم نزاری، بین حکیم نزاری 13و15پالک104 5
ملک با وضع موجود واگذارمی شود فاقد پایانکار بوده وکلیه 88/65236/526/635/000/000پالک ثبتی 30 اصلی بخش 2بیرجند

هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد 
25 درصد نقد- مابقی دراقساط18ماهه بدون کارمزد و یا اقساط60 
ماهه با کارمزد 12 درصد درقالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

یک باب ملک تجاری دربیرجند،سجادشهر،نبش گلستان شرقی پالک ثبتی 2982 فرعی 6
ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه های مترتبه 184/45276/7910/543/524/110از245 اصلی 

نقدیبه عهده خریدار می باشد 

یک باب ملک تجاری دربیرجند،خیابان شهیدرجایی،بین رجایی 3و5پالک ثبتی 111فرعی 7
ملک با وضع موجود واگذارمی شود وکلیه هزینه های مترتبه 287/05376/3912/081/430/616از1554 اصلی 

نقدیبه عهده خریدار می باشد 

مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی

آگهی مزایده شماره  97/1        فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir
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من نمی دانم که رسالت من چیست، ولی می خواهم 
برای دلیل بزرگتری در اینجا باشم. من تالش می کنم 
تا مثل بزرگترین آدم هایی باشم که تاکنون زیسته اند.

زندگی وقتی معنا پیدا می کند که شما 
با انگیزه شوید، اهداف تعیین کنید

 و به شکلی مهارنشدنی به دنبال شان بروید.

یاد تو شب و روز قرین دل ماست
سودای دلت گوشه نشین دل ماست

از حلقه بندگیت بیرون نرود
تا نقش حیات در نگین دل ماست

»مدینه« همچنان مظلوم است و ... »بقیع« 
مظلومتر! رنج نامه نانوشته شیعه، بر خاك و سنگ 

مزار صادق آل پیامبر ، گویاتر از هر زمان به
 ِشْکوه و شهادت ایستاده است.

رعنا: نگاه یه زن، حواس جمع ترین مردا رو هم 
حواس پرت می کنه.کاوه: همه اینقدر احمق نیستن. 

رعنا: آدما احمق تر از اونین که تو فکرشو
 می کنی.»جیب بر خیابان جنوبی«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده  اند ایشان راست عذاب 
جهنم و ایشان راست عذاب سوزان سوره البروج/ آیه 10

حدیث روز  

چنانچه شخصی از سویی تو را بدگویی كند، و سپس برگردد و از سوی دیگر پوزش طلبد، عذرخواهی و پوزش او را پذیرا 
باش.  امام سجاد )علیه السالم(

معجزه امام صادق )ع(

25 شوال؛ شهادت امام جعفر صادق )علیه السالم( تسلیت باد
امام جعفر صادق )ع( در سن ۳1 سالگی پس از شهادت 
همزمان  )ع(  صادق  امام  امامت  رسید.  امامت  به  پدرش 
با سال های پایانی حکومت بنی امیه و سال های آغازین 
حکومت بنی عباس بود و به علت ضعف و عدم استقرار 
فعالیت  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  وی  سیاسی،  نظام 

فرهنگی و مذهبی به دست آورد.
امامت امام صادق )ع(

به عقیده شیعه دوران امامت امام جعفر صادق )ع( ۳۴ سال 
بوده که با اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان 
مصادف بوده است. امام صادق )ع( با پنج تن از خلفای بنی 
امیه، هشام بن عبدالملک، ولید بن یزید بن عبدالملک، یزید 
بن ولید بن عبدالملک، ابراهیم بن ولید و مروان بن محمد 
ملقب به حمار و دو تن از خلفای بنی عباس ابوالعباس )عبدا... 
بن محمد( معروف به سفاح و ابوجعفر معروف به منصور 

دوانیقی معاصر بود.
جنبش فرهنگی در دوران امامت امام

و  فکری  و  فرهنگی  )ع(، عصر جنبش  امام صادق  عصر 
برخورد فرق و مذاهب گوناگون بود. پس از زمان رسول خدا 
دیگر چنین فرصتی پیش نیامده بود تا معارف اصیل اسالمی 
ترویج گردد، بخصوص که قانون منع حدیث و فشار ُحّکام 
اموی باعث تشدید این وضع شده بود. لذا خأل بزرگی در 
جامعه آن روز که تشنة هرگونه علم و دانش و معرفت بود، 

به چشم می خورد.

امام صادق با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید 
جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و 
حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته 
نقلی شاگردان بزرگی تربیت کرد.  های مختلف علمی و 
تعداد شاگردان امام را تا چهار هزار نفر نوشته اند. ابوحنیفه 
رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت مدتی شاگرد ایشان بود 
و خودش به این موضوع افتخار کرده است.امام جعفر صادق 
)ع( از فرصت های گوناگونی برای دفاع از دین و حقانیت 
تشیع و نشر معارف صحیح اسالم استفاده می برد. مناظرات 
زیادی نیز در همین موضوعات میان ایشان و سران فرقه 
های گوناگون انجام پذیرفت که طی آنها با استدالل های 
متین و استوار، پوچی عقاید آنها و برتری اسالم ثابت می 
شد. همچنین در حوزه فقه و احکام نیز توسط ایشان فعالیت 
زیادی صورت گرفت، به صورتی که شاهراههای جدیدی 
در این بستر گشوده شد که تاکنون نیز به راه خود ادامه 
داده است. بدین ترتیب، شرایطی مناسب پیش آمد و معارف 
اسالمی بیش از هر وقت دیگر از طریق الهی خود منتشر 
گشت، به صورتی که بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینه 
ها از امام صادق نقل گردیده و مذهب تشیع به نام مذهب 

جعفری و فقه تشیع به نام فقه جعفری خوانده می شود.
 آتش کشيدن خانه امام صادق)عليه السالم(

مفّضل بن عمر مي گوید: منصور دوانیقي براي فرماندار مکه 
ومدینه حسن بن زید پیام داد: خانه جعفر بن محمد ) امام 

امام  اجرا کرد وخانه  اواین دستوررا  را بسوزان،  صادق )ع( 
به راهرو  تا  را سوزانید که آتش آن  السالم(  صادق) علیه 
خانه سرایت کرد، امام صادق ) علیه السالم( آمد ومیان آتش 
گام برمي داشت ومي فرمود : » منم فرزند اسماعیل که 
فرزندانش مانند رگ وریشه دراطراف زمین پراکنده اند منم 

فرزند ابراهیم خلیل خدا
برنامه قتل امام صادق )عليه السالم(

سرانجام منصور نتوانست پیشرفت امام را ببیند و عظمت 
او را تحمل نماید. طرح قتل او را از طریق مسموم کردن 
تهیه نمود. این نکته را ناگفته نگذاریم که بني عباس درس 
مسموم کردن امامان را از پیشوایان خود، یعني بني امیه 
آموختند. معاویه بارها گفته بود خداوند از عسل لشکریاني 
دارد و.. که غرض از عسل، سم بود که به خورد دشمنان 

خود مي داد.
منصور توسط والي خود در مدینه امام را با انگور زهرآلود به 
شهادت رساند و بعد حیله گرانه به گریه و زاري و عزاداري 
او پرداخت.  اینکه در امر شهادت امام، منصور دست داشته 
جاي شکي براي ما نیست، زیرا که خود بارها گفته بود که او 

چون استخواني درگلویم گیر کرده است.
بکشد  را  امام  نداشت  دوست  قلبًا  و  جداً  منصور  شاید 
مقام است و سلطنت، پست  توان کرد که  ولي چه مي 
بگذرد؟  آن  از  تواند  مي  هرکسي  مگر  وموقعیت.  است 
امرشهادت او را توسط منصور، برخي چون ابوزهره انکار 

او و هم  از مرگ  ابراز تأسف منصور  به دلیل  اند،  کرده 
گفته اند که این امر خالف تحکیم پایه هاي حکومت او 
بود. دیگران هم همین افکار را داشته اند و یا برخي دیگر 
از آن به تردید یاد کرده اند. ولي با توجه به سابقه برخورد 
و احضار و تهدید منصور و با توجه به اعمال زمامداران 
پس از او معلوم مي شود بني عباس چون بني امیه در 
را  ما  امامان  از  تن  شش  آنها  و  بودند  کشي  امام  خط 
مسموم کردند. آري او پس از قتل امام ابراز تأسف هم 

کرد و آن مصلحتي بود.
شهادت حضرت صادق عليه السالم

آن  که  طور  همان  عباسیان،  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
حضرت پیش بینی کرده بود فشار بر شیعیان افزایش یافت 
و با روی کار آمدن منصور این فشار به اوج خود رسید. امام 
جعفر صادق )ع( نیز از این فشارها مستثنی نبود. این دوران، 
یعنی چند سال آخر عمر آن حضرت بر خالف دوران اولیه 
امامت شان،  دوره سختی ها و انزوای دوباره آن حضرت و 
حرکت تشیع بود. منصور شیعیان را به شدت تحت کنترل 
قرار داده بود. سرانجام کار به جایی رسید که با تمام فشارها، 
منصور چاره ای ندید که امام صادق را که رهبر شیعیان بود از 
میان بردارد و بنابراین توسط عواملش حضرت را به شهادت 
رساند. آن حضرت در سن 65 سالگی در سال 1۴8 هجری 
به شهادت رسید و در قبرستان معروف بقیع در کنار مرقد پدر 

و جّد خودش مدفون گردید.

جدول کلمات                        

خاورشناس  و  مورخ  افقی: 
و  قهرمانان  اثر  مولف  انگلیسی 
بالغ  و  شیوا   - قهرمانی  طریقت 
2- دست چپ - علم مطالعه و 
معروف  انرژی-  و  نیرو  حرکت، 
برق  فلز   - فربهی   -۳ شهیر  و 
مشتری  سیاره   - آزاد  و  رها   -
۴- اثری از زیگموند روانشناس 
پر   -5 کننده  اتریشی - هدایت 
و  ساعد  بین  بندگاه   - حرفی 
نشیمن - حرف  و  منزل  بازو - 
سرخ  گل  نوعی   -6 فاصله 
داریوش  از  فیلمی   - خودرو 
فرهنگ محصول 1۳81 - عدل 
آینده  هم  گرد    -7 انصاف   و 
- جام قهرمانی - پوشش پرنده 
خبرگزاری   - دلربا  و  8- جذاب 
از   - اسالمی  جمهوری 
برف   -9 زمستانی  ورزشهای 
ملخ   - تدبیر  و  نظر   - ریزه 
سایل  و  ابزار   -1۳ دریایی 
رساندن پیام - سایه گاه - نفس 
مردمک   -1۴ دوختن   - خسته 
عالمت   - زدن  تهمت   - چشم 
برازنده  ان  نیک   -15 نشان  و 
چشم  امراض  از   - است  ادمی 
پیش  سیاه  های  لکه  بیمار  که 
چشم خود می بیند یا جسمی را 

به طور آشکار نمی بیند.

بنای  ترین  معروف  عمودی:   
 - ساسانی  زمان  در  تاریخی 
تنگی  نفس   -2 کردن  تصور 
شدید - متعارف و طبق رسم - از 
دریا - سازمان جاسوسی  حاالت 
آمریکا ۳- نقاش ارژنگ و مدعی 
پشیمان   - آزمایش   - پیامبری 
۴- مطلب نهفته در دل - یکی از 
افریقا - شهری  شهرهای شمال 
زمزمه   -5 کردستان  استان  در 
کننده و سراینده - پیشوا و مقتدا 
6- سر و جادو - انچه که ناپایدار 
آسیاب  سنگ  باشد-  دوام  بی  و 
7- زادگاه رازی - دوری و فراق 
- سرگرد سابق- طالی سیاه 8- 

پیامبران  از  ایجاب -  و  ضرورت 
عهد عتیق - صلح و سازش 9- 
طایفه  - فصل زرد - رود بزرگ 
- جوی خون 10- عدد وحدانیت 
- نام وزیر آستیاگ پادشاه ماد که 
او  ولی  شد  کورش  کشتن  مامور 
را نکشت-  پوشیده سخن گفتن 
11- دسته و گروه - دیندار 12- 
امریکای  در  کشوری   - طارمی 
خودش  مرکزیت  به  مرکزی 
در  که  ای  پرده   - امیدوار   -1۳
پیش در خانه بیاویزند - مهربانی 
1۴- آغشته به سم - لنگه چیزی 
- پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
و هچوم بر دشمن- کاسه مسی 

15- پایداری- نیک پی
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معجزه هایی از زندگی پيشوای ششم

را خواند و گفت: جعفر  شبی منصور عباسی، وزیرش 
صادق )ع(  را نزد من بیاور تا او را بکشم. وزیر می گوید: 
رفتم و امام صادق علیه السالم را در حال نماز دیدم. 
پس از پایان نماز، با حضرت نزد منصور آمدیم. منصور 
به نوکرانش دستور داده بود هرگاه دیدید من کاله از سر 
برداشتم، جعفر بن محمد را بکشید. وقتی ما وارد شدیم، 

منصور تا دم در به استقبال امام صادق )ع( آمد. 
سپس حضرت را در باالی مجلس نشاند و خود روبه روی 
ایشان، دست به سینه خم شد و گفت: ای پسر پیامبر! 
حاجت خود را از من بخواه. حضرت فرمود: »حاجت من 
این است که از من دست برداری و مرا به اختیار خودم 
بگذاری که من به عبادت با خدایم بپردازم.« منصور گفت: 
خواست تو برآورده است. سپس حضرتبرگشت و منصور 
در هراس عجیبی بود و سپس به خواب رفت. وقتی بیدار 
شد، پرسیدم: چه اتفاقی افتاد؟ گفت: وقتی جعفر صادق به 
خانه ام وارد شد، اژدهای بزرگی دیدم که دهان باز کرده 
بود و یک طرف دهانش بر پایین تخت و طرف دیگرش 
بر باالی آن بود و می گفت: اگر آزاری به او برسانی، تو 
را همراه تختت می بلعم.زمانی که منصور عباسی به حج 
بدگویی کرد.  نزد وی  امام صادق )ع(   از  رفت، کسی 
منصور، حضرت را خواست. امام به آن مرد گفت: آیا سوگند 
می خوری؟ گفت آری و به خدا سوگند خورد که آنچه گفته 
راست است. امام صادق )ع( به منصور فرمود: او باید آن 
گونه که من می گویم، سوگند یاد کند. سپس فرمود بگو: 
اگر آنچه در مورد جعفر  صادق گفتم که چنین کاری انجام 
داد راست نباشد، از ذمه حول و قّوت خدا خارج شده ام و به 
حول و قّوت خود پناه برده ام. مرد از تکرار سوگند خودداری 
کرد، ولی سرانجام پذیرفت. هنوز سخنش تمام نشده بود 

که همان جا روح ناپاکش به دوزخ رفت.

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

... گفت: »زکی! چرا نمی شه؟ خیلی خوبم می شه. پس 
موذن چه جوری می ره باالش؟« گفتم : »برو بابا . تو 
هم که هیچی سرت نمی شه . آخه اون کجا وایسه؟ وسط 
هوا؟« گفت: »خوب می شه بشینه دیگه . می ترسی اگه 

وایسه بیفته؟ من که نمی ترسم«
گفتم: »تو که هیچی سرت نمی شه . موذن باید جا داشته 

باشه . عین مال مسجد بابام«
و همان روز عصر بردمش و جای موذن مسجد بابام را 
نشانش دادم .گفت : »زکی! این که کاری نداره . یه اتاقک 
چوقی صاف رو پوشت بونه« گفتم: »مگر کسی خواسته 
از این بره باال؟ تو هم آن قدر زکی نگو . به هرچیزی که 
نمی گن زکی!«و فردا ظهر که از در مدرسه در می آمدیم، 
دو تایی رفتیم سراغ در پلکان بام مسجد و مدتی با قفلش 
کند و کو کردیم . خوبیش این بود که چفت پای در بود؛ نه 
مثل مال اتاق عموم آن باال و تازه از تو، که دست بابام هم 
بهش نمی رسید و آن روز صبح، شیشه ی باالیی اش را 
که با دسته ی هونگ شکست و مرا سر دست بلند کرد که 
به چه زحمتی از تو بازش کردم . آن وقت بابام مرا انداخت 
زمین و دوید تو اتاق و من از الی پاهاش دیدم که عموم 
زیر لحاف مچاله شده بود و یک کاسه لعابی باال سرش بود 
واین مال آن وقتی بود که هنوز خانه مان نیفتاده بود توی 

خیابان . ادامه دارد....
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دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

پروانه بهره برداری به شماره  
01173/ص/93 به نام مهدی اعتصامی 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا 
کیانی فرزند حسن به شماره شناسنامه 

0640100139 صادره از بیرجند 
مقطع کاردانی رشته معماری صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد بیرجند با شماره 
 169413101235 مفقود گردیده  

و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بیرجند- انتهای خیابان 
آیت ا... غفاری ارسال نماید.

آژانس آرامش پیمای سعادت 
به چند راننده بازنشسته با ماشین 
به صورت تمام وقت نیازمند است. 

آدرس: نبش مفتح 25
09150850547

32405080 

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

پیش فروش واحدهای مسکونی
پروژه 1: رسالت

پروژه 2: ظفر- بهمن - پیروزی
بیشترین  سود  برای مشتری 

شرکت ساخت راه جهان کوهسار

     با خیال آسوده ، حرفه ای بسازید

09155638401

شرکت فیت ارگو برای تکمیل کادر 
پرسنلی خود به یک نفر منشی )خانم( 
نیاز دارد. حقوق ماهیانه 400 هزار 
تومان به همراه بیمه. جهت اطالع 

بیشتر و ارسال رزومه به وب سایت 
زیر مراجعه کنید:

www.Fitergo.com
 05632436396
09355842823

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس
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معجونی که کمردرد 
را درمان می کند

با کمردرد می توانید مصرف یک  برای مقابله 
نوشیدنی که در تهیه آن از زردچوبه و زنجبیل 
استفاده می شود را مد نظر قرار دهید. یکی از دالیل 
درد مرتبط با مشکالت کمر سطوح باالی التهاب در 
بدن است. بیشتر مردم برای تسکین درد به مصرف 

داروهایی مانند ایبوپروفن روی می آورند، اما استفاده 
منظم از این داروها با عوارضی مانند خونریزی معده 
همراه است. زردچوبه به کاهش التهاب کمک می 
کند. ماده فعال موجود در زردچوبه به نام کورکومین 
مسیرهای التهابی که موجب تورم و درد می شود 
را مسدود می سازد. این ترکیب از طریق مهار 
از مولکول های مختلف که در شکل  تعدادی 
گیری التهاب در بدن نقش دارند، کار می کند.

درمان التهاب و قرمزی پوست 
با ماسک سیب زمینی

یکی از بهترین ماسک های دور چشم ماسک 
در  موجود  آب  و  نشاسته  است.  سیب زمینی 
بافت های سیب زمینی، باعث افزایش شفافیت 
همین  به  و  می شود  چشم ها  اطراف  پوست 
افزایش  نیز  ناحیه  این  در  خون رسانی  ترتیب 

به  می تواند  زمینی  سیب  ماسک  می یابد. 
مانند  پوستی  مشکالت  از  بسیاری  درمان 
ناشی  اثرات  پوست،  قرمزی  و  التهاب  لکه ها، 
کمک  جوش ها  جای  و  سوختگی  آفتاب  از 
کند. با ترکیب سیب زمینی با عسل، گوجه و 
پوست  زیبایی  ماسک های  بهترین  زردچوبه 
عسل  و  سیب زمینی  ترکیب  کنید.  تهیه  را 
نیز می شود.  پوست  نرم شدن  و  لطیف  باعث 

مرغ سوخاری نخورید

کاهش مصرف روغن جهت پیشگیری از ابتال 
به چاقی و بیماری های متابولیکی ضروری است، 
در فصل تابستان بیشتر غذاهای آب پز و کبابی 
استفاده کنید. به دلیل اینکه مرغ های سوخاری 
با پوست سرخ می شود حاوی چربی زیادی بوده 
و البته برخی از مراکز فست فود عالوه بر این 

مرغ های  بیشتر  شدن  خوشمزده  برای  مسئله 
سوخاری مقداری روغن به آن تزریق می کنند.

استفاده از مرغ سوخاری به ویژه  در فصول گرم 
به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که عالوه بر 
مشکل در هضم آن اثرات سوء دیگری همچون 
مشکالت قلبی به همراه دارد. روغن های جامد 
حاوی اسیدهای چرب اشباع بوده که ریسک ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی را مضاعف می کند.

روزی 5 دقیقه پاهای خود را 
در معرض آفتاب قرار دهید

  
اکثر افراد جامعه دچار کمبود ویتامین D هستند، 
افراد حداقل 5 تا 10 دقیقه در روز پاهای خود را 
ویتامین  دهند.  قرار  مستقیم  آفتاب  معرض  در 
چربی  در  محلول  ویتامین  چهار  از  یکی   D
بدن ضروری  در  کلسیم  جذب  برای  که  است 

است. وجود ویتامین D جذب کلسیم از روده ها 
را افزایش می دهد و برای استحکام استخوان و 
 D بلند شدن قد ضروری است. کمبود ویتامین
در کودکان باعث نرمی استخوان یا راشیتیسم و 
در بزرگساالن منجربه پوکی استخوان می شود. 
چون این ویتامین محلول در چربی است مصرف 
بیش از حد آن می تواند مسمومیت با عالئمی 
شامل تهوع، بی اشتهایی و بی حالی ایجاد کند.

آشنایی با خواص شگفت انگیز آلبالو

شگفت انگیزی  آنتی اکسیدان های  حاوی  آلبالو 
رشد  سرعت  که  آنتی اکسیدان هایی  است؛ 
سلول های تومور های سرطانی را کاهش می دهد 
و نقش محافظتی دارد و از بیماری های مختلف 
جلوگیری می کند، گردش خون و سالمت قلب را 
بهبود می بخشد و همچنین فشار خون را کاهش 

داده و باعث سالمت مغز می شود. خواص آلبالو  
است.  شده  ثابت  خون  قند  کاهش  زمینه   در 
آنتوسیانین های موجود در آلبالو به افزایش تولید 
کمک  درصد   50 تا  بدن  در  طبیعی  انسولین 
می کند. درصد مقدار گلوکز را در حد نرمال نگه 
می دارد. این میوه  ریز ترش مزه برای افراد مبتال 
قند  مشکالت  شر  از  می خواهند  که  دیابت  به 
است. عالی  انتخابی  بمانند،  امان  در  باال  خون 

یادداشت

یادداشت

معدوم شدن 6 تن کاالی قاچاق در بیرجند

6 تن کاالی قاچاق در بیرجند معدوم شد. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان گفت: 6 تن کاالهای امحا شده دیروز حاصل 325 پرونده 
کاالی قاچاق قطعیت یافته است. حسنی مقدم با بیان اینکه از ابتدای 
امسال کاالهای قاچاق کشف شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 252 
درصد رشد داشته است، افزود: برخی از اقالم امحا شده شامل 700 کیلو 
مواد دخانی، 3هزار و 896 قلم مواد آرایشی و بهداشتی،هزار و 161 قلم 
نوشیدنی،780 کیلو البسه مستعمل خارجی و هزار و 34 کیلوگرم میوه است.

 
توقیف 12تن گوشت منجمد در شهرستان بیرجند

12 تن گوشت گاو و گوساله منجمد بدلیل شرایط نا مناسب دمایی 
در بیرجند توقیف شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: 
این محموله ازیکی از استانهای کشور برای مصرف در شهرستان بیرجند 
حمل شده بود به دلیل شرایط ظاهری و رعایت نکردن دمای مناسب 
توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی 
توقیف شد. حسن  نهایی  تکلیف  تعیین  تا  و  بیرجند ضبط  شهرستان 
علیزاده افزود: نمونه گیری از این محموله برای انجام آزمایشات الزم 

اخذ و به آزمایشگاه مرکزی استان ارسال شد.

اتمام دومین جشنواره بازی های بومی محلی استان

پرونده دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مسابقات بومی و محلی استان با 
قهرمانی بانوان سربیشه و سکونشینی تیم آقایان بیرجند )الف( در دهستان 
مصعبی سرایان بسته شد. دومین جشنواره فرهنگی ورزشی و مسابقات بومی 
و محلی گرامیداشت 2 هزار شهید خراسان جنوبی با شعار »ورزش سالمت، 
نشاط و امید بدون مواد مخدر« برگزار شد. در این جشنواره 285 ورزشکار 
خانم و آقا 10 شهرستان استان در رشته های تیر و کمان سنتی، هفت سنگ، 
چوب کشی، مچ اندازی و طناب کشی به میزبانی سرایان در روستای هدف 
گردشگری مصعبی با یکدیگر به رقابت پرداختند. در بخش بانوان تیم 
سربیشه قهرمان شد، سرایان )الف( نایب قهرمانی را به دست آورد و طبس 
به مقام سوم دست یافت. در بخش آقایان نیز تیم بیرجند )الف( بر سکوی 
قهرمانی ایستاد، سرایان در جایگاه دوم قرار گرفت و قاین حائز رتبه سوم شد. 

رقابت نماینده استان در لیگ مناطق فوتسال کشور

تیم نخل طالیی طبس به عنوان نماینده خراسان جنوبی در گروه اول 
لیگ مناطق فوتسال نوجوانان کشور به مصاف حریفان خود می رود.  
نماینده استان با تیم های شمال زابل، تربیت مشهد، المهدی انار کرمان و 
فریمان مشهد هم گروه است. این مسابقات به میزبانی شهر زابل به مدت 
5 روز به صورت دوره ای برگزار خواهد شد. تیمهای اول و دوم جدول به 

دور دوم مسابقات راه پیدا خواهند کرد.

حوادث استان

ورزش استان

مسابقه والیبال قهرمانی آموزشگاه های بیرجند بین تیم های دبیرستان شوکتی و خزیمه علم سال 1345- 1346؛ ایستاده از راست: رضایی طلب )اولین 
مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش( تیم دبیرستان شوکتی: کاویان کاشانی، اکبرملکوتی، قربانی، نوازی، حسین عباس نیا، علیرضا زمانی

خردپیشه )مربی( نشسته )دبیرستان خزیمه علم(: حسن عبدالرزاق نژاد، حسین ظهوری قلندری، حسن ظهوری، ابوالفضل سفری  مقدم، ناشناس

 داده نما

و  کشور  جنوبی  باغ های  در  ترش  لیمو  برداشت  آغاز  به  توجه  با 
داغ  محصوالت  این  مصرف  بازار  آبلیمو،  صنعت  رونق  همچنین 
آبلیمو  تولید  به  نسبت  غیرمجاز  کارخانه های  همچنان  است.  شده 
بسته بندی  آبلیموهای  بودن  معتبر  تشخیص  راه  که  می کنند  اقدام 
شده از روی برچسب آن ها با توجه به درج عالمت سازمان غذا و 
استاندارد روی شیشه محصول مشخص می شود. محصول  و  دارو 
کارخانه هایی که زیر نظر انجمن صنعت آبلیمو فعالیت می کنند، مورد 

تایید است. نماینده سازمان استاندارد و نماینده سازمان غذا و دارو 
و نمایندگان انجمن به کارخانه ها مراجعه و از تولیدات آنها نمونه 
استاندارد  برای  نظارت جدیدی  استاندارد،  برداری می کنند. سازمان 
اجرا  قابل  جاری  ماه  مرداد  از  احتماال  که  کرده  تدوین  آبلیموها 
خواهد بود. استفاده و خریداری از فعالیت مغازه هایی که نسبت به 
آبلیموگیری طبیعی اقدام می کنند، را رد می کنیم؛ چرا که ضمانتی بر 
سالمت آنها وجود ندارد. نظارتی بر فعالیت این تولیدکنندگان صورت 

نمی گیرد. معموال داخل دستگاه های آبگیری این واحدها پر از کپک و 
مخمر است، چون این دستگاه ها یا به خوبی شسته نمی شوند یا اینکه 
نیست  معلوم  انجام می شود. همچنین   دیر  به  دیر  آنها  شستشوی 
شرایط شستشوی لیموها نیز که چندین مرحله از باغ تا بازار دست 
به دست می شود، چگونه است. نحوه نگهداری ظروف مورد استفاده 
برای آبلیمو، در این واحدها مناسب نیست و بعضا مشاهده می شود که 

آنها در معرض نور آفتاب هستند. 

این آبلیموها را به هیچ وجه نخرید

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

السالم علیک یا جعفر بن محمد الصادق )ع(
25 شوال سالروز شهادت بزرگ پرچمدار علوم آل محمد )ص( ،

 پایه گذار فقه جعفری و میراث دار حکمت علوی

 حضـرت امام جعفـر صـادق )ع( 
را به پیشگاه امام عصر)عج( ، محضر مقام معظم رهبری و عموم

 مسلمین تسلیت می گوییم. به همین مناسبت مجلس عزا  و  مصیبت 

ساعت7/30 صبح روز دوشنبه 97/4/18
 در مسجد الرسول )ص( بازار برگزار می گردد.

انجمن اسالمی اصناف- هیئت امنای مسجد الرسول )ص( بازار

مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق )ع( 
با نوای گرم ذاکران و مداحان اهل بیت )ع(
زمان: یکشنبه 1397/04/17 ساعت 21:30 

مکان: مطهری 8  - مسجد عاشورا - هیئت فاطمیه )س(
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و  جانبازان  های  ورزش   فدراسیون  رئیس 
و  جانبازان  ورزش  جشنواره  گفت:  معلوالن 
معلوالن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
برگزار جاری  سال  اواخر  اسالمی   انقالب 

ایرنا، صمیمی در نشست  می شود.به گزارش 
و  جانبازان  های  ورزش  هیئت  سالیانه  مجمع 
معلوالن استان خراسان جنوبی افزود: این جشنواره 
در مقطع جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان دوران 
دفاع مقدس در رشته های مختلف برگزار می 
شود. وی بیان کرد: روز نخست 6 هزار نفر جانباز 
و معلول در گردهمایی نمایشی از اقتدار را ارائه می 
کنند و بقیه روزها مسابقات برگزار می شود. وی 
گفت: کاروان پاراآسیایی دهم مهر امسال با توجه 
با شرایط جاری با انتخاب فرزند یکی از شهدا به 
عنوان نماد فرهنگی کار خود را آغاز می کند.

400 همایش ورزش همگانی
 برگزار می شود

این  در  نیز  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اداره کل در  این  نشست گفت: هدف گذاری 

ورزش  همایش   400 برگزاری  جاری  سال 
رشد  از  تحقق  صورت  در  که  است  همگانی 
27 درصدی در این حوزه برخوردار خواهیم شد. 
ورزش  افزود: 250 همایش  مهران سرپرست 
همگانی سال 1395 در استان برگزار شد که 
این تعداد در سال 97 به 291 مورد رسیده است.

وی اظهار کرد: نگاه ما در حوزه حاکمیت توزیع 
متوازن از طریق توسعه ورزش همگانی است که 
این 400 همایش باید بر اساس جمعیت به شکل 

متوازن در استان برگزار شود.

سرپرست بیان کرد: یکی از مشکالت موجود در 
استان این است که همکاران در ستاد مرکزی 
شهرستانی  دیدگاه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
دارند و هنوز به نگاه اداری استانی نرسیده اند و 
این سیاست باید در هیئت های ورزشی رعایت 
شود. وی گفت: هیئت های شهرستانی باید از 

منابع اعتباری برخوردار باشد و با ساز و کاری که 
پیش بینی شده، این مهم محقق می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان افزود: مبنای تخصیص 
اعتبارات به هیئت های ورزشی بر اساس نظام نامه 

ارزیابی ابالغی است. سرپرست گفت: اداره کل 
ورزش و جوانان استان هم راستا با برنامه ششم 
تدوین اسناد توسعه است یعنی برای اینکه بتوانیم 
از منابع و ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم چاره 
ای جز داشتن برنامه نداریم تا با آن برنامه به اهداف 
خود برسیم. وی اظهارکرد: شاخص های ارزیابی 
و عملکرد در پنج سال اخیر در خراسان جنوبی به 
شکلی است که همیشه در رتبه های 28 و 29 
بوده ایم.وی گفت: همکاران ما در این اداره کل 
در گذشته از منابع موجود و ظرفیت ها به خوبی 
استفاده کرده اند، هم اکنون برای ارتقای جایگاه 
کّمی خود نیاز به اقدام هوشمندانه و هدفمند تر 
به دور از موازی کاری هستیم. وی اضافه کرد: در 
حوزه سخت افزاری در خراسان جنوبی امکانات و 
ظرفیت هایی در حوزه منابع انسانی و کارشناس 
استعدادهایی وجود دارد که با یک سازماندهی 
خوب می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد. 
مدیرکل ورزش و جوانان گفت: سیاست ما این 
است که بتوانیم اسناد توسعه را هم حوزه جوانان 
و هم در بخش ورزش داشته باشیم.سرپرست 

افزود: سند توسعه ورزش و جوانان استان به مرحله 
بارگذاری رسیده و به ما برنامه ای مشخص در 
خصوص خراسان جنوبی ارائه می دهد که مثال 
در سال 1395، این استان در چه وضعیتی بوده 
و در پایان برنامه ششم در حوزه شاخص های 
ساختاری و عملکردی باید به چه عددی برسد.

وی اظهار کرد: هر شهرستان به تفکیک برنامه 
سالیانه سند خود را دارد، این برنامه در 2 بخش 

باید هویت اجرایی بگیرد. 
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن 
نیز گفت: در تقویم ورزشی کلی رشته های دو 
و میدانی، تنیس روی میز، شنا، فوتبال هفت 
بسکتبال،  تیراندازی،  نشسته،  والیبال  نفره، 
بدمینتون و تیر و کمان را در نظر گرفته ایم. 
شریعتی فر افزود: در تقویم ورزشی 29 درصد 
مربوط به آقایان، 10 درصد مربوط به بانوان، 
ورزش همگانی 26 درصد، لوازم و تجهیزات 
ورزشی 6.32 درصد، توسعه ورزشی شهرستان 
ها 11 درصد و بقیه امور فرهنگی و آموزشی 

18 درصد اختصاص یافته است.

که  این  بیان  با  بیرجند  شهردار  حسینی-   
آخرین ممیزی شهرداری سال 80 انجام شده 
بود و تاکنون این کار انجام نگرفته است، اظهار 
کرد: 17 سال است بودجه و خدمات بر اساس 
ابهامات توزیع شده است! صبح دیروز جلسه 
شورای شهر بیرجند با دستور کار قرائت نامه 
های کمیسیون بودجه برگزار شد. یزدان شناس 
رئیس این کمیسیون به طرح استفاده از پسآب 
تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز شهری 
لیتر خروجی  میلیون  افزود: 16  و  کرد  اشاره 
پسآب بوده که ابتدا قرار شد از 8/5 میلیون لیتر 
با هزینه ای بین 4 تا 5 میلیارد تومان استفاده 
شود. به گفته وی نظر کمیسیون بر این بود که 
8/5 میلیون لیتر کفاف آبیاری فضای سبز را 
نمی دهد، به همین دلیل خواستار افزایش آن تا 

100 درصد خروجی پسآب شد.
جاوید شهردار بیرجند نیز در این باره از برگزاری 
جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری در شهرداری تا 
پایان هفته خبر داد و بیان کرد: استفاده از پسآب 
نیز در این جلسه مطرح خواهد شد. وی با بیان 
و سرمایه  از شهرها  خوبی  اطالعات  که  این 
گذاران پیش رو در این زمینه جمع آوری شده 
است، ادامه داد: جلسه ای نیز با سرمایه گذار 
اصفهانی که چندین پروژه مانند این را انجام 
داده است، برگزار کردیم. به گفته وی بر اساس 
مستندات آب پسآب متعلق به اداره شرکت آب 
منطقه ای می باشد و در همین راستا به دنبال 
عقد قرارداد با این ارگان هستیم. شهردار تاکید 
کرد: کار اجرایی از طریق مزایده یا توسط سرمایه 
از طریق خود  یا  این کار و  با تجربه در  گذار 

شهرداری با اخذ تسهیالت خواهد بود.

 آخرین ممیزی شهرداری سال 80 
انجام شده بود

یزدان شناس به نامه دیگر کمیسیون با موضوع 
انتخاب  برای  مناقصه  برگزاری  درخواست 
پیمانکار جهت ممیزی امالک شهر به مبلغ 5 
میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش 
بینی این موضوع در بودجه سال 97 شهرداری، 

کمیسیون موافقت کرد.

شهردار بیرجند در تکمیل این سخنان بیان کرد: 
آخرین ممیزی شهرداری سال 80 انجام شده بود 
و تاکنون این کار انجام نگرفته است. جاوید با 
تاکید بر این که ممیزی اطالعات خوبی راجع 
به سرانه مسکونی، خدماتی، تجاری ، تفریحی 
و رفاهی شهر به دست می دهد، اضافه کرد: 
این کار ضرورت داشته و به طور قطع یکی از 
وی  شد.  خواهد  سال 97  کارهای  بزرگترین 
تصریح کرد: 17 سال است بودجه و خدمات بر 
اساس ابهامات توزیع شده است! میری رئیس 
کمیسیون عمران هم با بیان این که انجام نشدن 
شهرداری  اطالعات  بود  شده  موجب  ممیزی 

ناقص باشد، ادامه داد: این کار در اجرای بهتر 
طرح تفصیلی نیز موثر است.

اجرای  برای  درآمد  کمیته  اندازی  راه 
هدفمند پروژه های شهری

در ادامه جلسه جاوید شهردار بیرجند به گزارش 
عملکرد 6 ماهه شهرداری اشاره و افزود: برای 
بودجه سال 97، کمیته درآمد متشکل از تیمی 
قوی برای بررسی دقیق بودجه ها به صورت 
هفتگی، راه اندازی شده است. به گفته وی هدف 
این کمیته، پیشبرد طرح ها و پروژه های شهری 
به خصوص زیباسازی شهری، دقیق و بر اساس 
مطالعات است و مسئوالن پروژه ها باید در رابطه 

با روند کار پاسخگو باشند.
شهردار با بیان این که دفترچه ای برای تمام 
پروژه های عمرانی شهر در سال 97 ایجاد شده 
است، خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات شهری 
نیز، سوله تفکیک پسماند تکمیل شده و پیگیر 
نصب ریز دستگاه هایی هستیم که کار پردازش 

پسماند را انجام می دهند.
جاوید به اتفاقات خوبی که در سال 97 قرار است 
رخ دهد نیز اشاره کرد و ادامه داد: پارک خطی 
بلوار پیامبر اعظم )ص( تا چند روز آتی کلنگ 
زنی خواهد شد، طرح پارک جنگلی نیز در حال 
انجام و پس از آن ارائه به شورا است؛ برای خیابان 

جمهوری نیز با مشاورانی روز چهارشنبه قرارداد 
خواهیم بست. وی اضافه کرد: در نتیجه پیگیری 
ها برای اعتبارات اختصاصی به بافت های ناکارآمد 
شهری ، پیمانکاران خوبی برای محدوده انقالب، 
جمهوری، موسی بن جعفر )ع( و ... انتخاب شدند.

برون سپاری نگهداری از
 فضاهای سبز شهری

شهردار با ابراز نگرانی از این که تعداد فضاهای 
نشده،  نگهداری  اما  است  زیاد  شهری  سبز 
عنوان کرد: یکی از دالیل برون سپاری نکردن، 
نگهداری از فضاهای سبز شهری بوده است. 
هم  شهرداری  که  شده  نحوی  به  کار  االن 

گونه  این  و  است  کار  بر  ناظر  هم  و  مجری 
مطالبه گری وجود ندارد. جاوید با تاکید بر این 
که فعال شرکتی را برای نگهداری فضای سبز 
به خصوص در حاشیه بلوارها باید به کار گیریم، 
خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از نیروهای آبیاری 
بازنشسته شدند،  و فضای سبز شهرداری که 
جایگزینی نداشتند و این موضوع موجب شده 
فضاهای سبز بیشتر اما نیروی خدمت رسان 
کمتر باشد. از دیگر موضوعات مطرح شده در 
جلسه احداث تقاطع غیرهمسطح در ابتدای جاده 
بیرجند به مشهد بود که میری عنوان کرد: قرار 
بود این کار از طریق راه و شهرسازی پیگیری 

شود اما تاکنون که اتفاقی رخ نداده است.

مشکل نبود مرکز درمانی در مهرشهر
حسنی صفت دیگر عضو شورا نیز در این جلسه 
با بیان این که قرار بود یک مرکز درمانی شبانه 
داد:  ادامه  اندازی شود،  راه  مهرشهر  در  روزی 
تامین اجتماعی درگیر پیچ و خم های اداری 
شده است و از طرفی کلینیک سرپایی دانشگاه 
علوم پزشکی که قرار بود شبانه روزی شود، هیچ 
اقدامی رخ نداده است. وی از انتقال بیمارستان 
تخریب  و  رازی  بیمارستان  به  )ع(  رضا  امام 
جهت بازسازی نیز خبر داد و گفت: بیمارستان 
ولی عصر)عج( 25 سال و بیمارستان رازی حدود 

10 سال زمان برد تا راه اندازی شود و با این 
وضع اعتبارات فعلی تصور نمی کنم بیمارستان 
امام رضا )ع(به این زودی ها ساخته شود، تا آن 
یا  رازی  بیمارستان های  به   زمان کسانی که 
ولی عصر)عج( دسترسی ندارند باید چه کنند؟! 
این عضو شورا همچنین به مشکالت جدیدی 
و  روستاییان  بیمه  های  دفترچه  برای  که 
کارمندان پیش آمده و دیگر در بیمارستان تامین 
اجتماعی پذیرش نمی شوند نیز اشاره کرد و ادامه 
داد: دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی باید 
هر چه سریعتر در رابطه با نگرانی مردم شمال 
صفت  باشد.حسنی  پاسخگو  شهر  مرکز  و 
خاطرنشان کرد: تمرکز مراکز درمانی شهر در 
یک نقطه نیز به لحاظ پدافند غیرعامل خطرناک 
است.محمودی نیز در تکمیل این سخنان به 
اقدامات فیروزی مدیر درمان تامین اجتماعی در 
راستای گرفتن زمین برای احداث پلی کلینیک 
شبانه روزی در شمال شهر اشاره کرد و گفت: 
سازمان  رئیس  نوربخش  پاسخ  منتظر  اکنون 
زمین  واگذاری  برای  کشور،  اجتماعی  تامین 
هستند و در صورت انجام کار، با دانشگاه برای 
گرفتن مجوزهای بیشتر ارتباط خواهیم گرفت.

وی پیشنهاد داد: باید پلی کلینیک شبانه روزی تا 
قبل تعطیلی بیمارستان امام رضا)ع( شروع شود 

و انتقال بیمارستان را تا آن زمان متوقف کنند.

تامین پارکینگ برای پروژه هالل و 
ساختمان درویشی

 از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه، 
آخرین وضع پروژه هالل بود که شهردار در این باره 
توضیح داد: با سرمایه گذاران تهرانی طرح جلسه 
گذاشته و قرار شد پارکینگ تامین و پله های فرار 
نیز مجدد بررسی شود. جاوید ادامه داد: 20 سانت 
نیز در پیاده رو ورود داشتند که چون حق شهروندی 
است قرار شد طبق کارشناسی، پول جریمه آن به 
حساب شهرداری واریز شود.ساختمان درویشی 
در بیست متری دوم مدرس نیز مورد سوال قرار 
گرفت که مشخص شد اکنون سرمایه گذار متعهد 
به تامین پارکینگ شده و اگر این کار رخ ندهد 
اجازه ساخت طبقه آخر به وی داده نمی شود.

کاری- به مناسبت سالروز تاسیس ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز روز گذشته امحای 6 تن کاالی 
قاچاق در مرکز استان با حضور رئیس اموال و 
تملیکی استان و دبیر کمیسیون برنامه  ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و مسئوالن شهرستانی انجام شد. حسنی مقدم، 

دبیرشورای مبارزه با کاالی قاچاق و ارز استان در 
این مراسم گفت: این امحا  حاصل 365 پرونده 
قضایی بوده که احکام شان قطعی شده است. وی 
با بیان اینکه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری 
ارز 90 درصد  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  در مورد 
کاالهای کشف شده در ایست و بازرسی های 

ورودی استان کشف می شود، افزود: از این مقدار 
فقط 10 درصد مربوط به بازار عرضه است. وی 
خاطر نشان کرد: کشفیات کاالی قاچاق نسبت 
 به سال گذشته 164 درصد افزایش داشته است .

وی با اشاره به اینکه استان به دلیل اینکه در مسیر 
جنوب به مرکز کشور است بیشتر در معرض عبور 

کاالی قاچاق قرار می گیرد،  ادامه داد: اما کارکنان 
خدوم نیروی انتظامی با تمام قدرت جلوی ورود 

کاالی قاچاق به بازار عرضه را می گیرند.

380 میلیون تومان کاالی قاچاق امحا شد
محمدحسین شیخ زاده، رئیس اداره جمع آوری 
تملیکی خراسان جنوبی هم  اموال  و فروش 
گفت: ارزش کاالهای امحا شده از ابتدای سال 
97 تاکنون به 380 میلیون تومان رسیده که 
در 2 مرحله شامل هشت تن و اکنون 6 تن 
افزایش  اینکه   بیان  با  است. وی  امحا شده 
استان  در  قاچاق  کاالی  امحای  چشمگیر 
بیانگر این مهم است که این استان محل امنی 
برای عبور این کاالها نیست، ادامه داد: سال 
قاچاق  کاالی  پرونده  و 220  یکهزار  گذشته 
طبق  که  شد  حکم  به  منجر  یافته  قطعیت 
شده  شناخته  سالمت  مضر  ذیصالح  مراجع 
محموله  پارت   7 صادرات  از  زاده  است.شیخ 
و  میانه  آسیای  به  محور  صادرات  کاالهای 

عراق توسط سازمان اموال و تملیکی خراسان 
و  داد  خبر  استان  در  بار  اولین  برای  جنوبی 
عنوان کرد: صادرات این گونه کاالها می تواند 
ارزش افزوده خوبی برای استان داشته باشد و 
 از صادرکنندگان بومی خراسان جنوبی  دعوت

 می کنیم تا در این بخش ما را یاری کنند.
وی با بیان اینکه از سال 96 فروش کاالهای به 
شرط صادرات 868 میلیون تومان بوده است، 
افزود:  از این مقدار 464 میلیون تومان مربوط 
به اموال غیرمنقول و 404 میلیون تومان اموال 
منقول بوده است.وی بیان کرد: سال گذشته 
اولین بار هفت محموله از کاالهای به شرط 
صادرات را به کشورهای عراق و آسیای میانه 
صادر کردیم که موبایل،پوشاک و پارچه جزو 
اصلی ترین این کاالها بودند. شیخ زاده یادآور 
شد: سه هزار و 896 قلم لوازم آرایشی، یکهزار و 
126 قلم نوشیدنی، یکهزار و 34 کیلوگرم میوه، 
780 کیلوگرم البسه و 700 کیلوگرم مواد دخانی 
از مهمترین اقالمی بود که در استان امحا شد.

 17 سال توزیع بودجه و خدمات بر اساس ابهامات!

در شورای شهر بیرجند مطرح شد:

حضور هنرمندان استان در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

صداوسیما- هنرمندان خراسان جنوبی آثار خود را در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی آذربایجان شرقی به نمایش گذاشتند. معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، گفت: در این نمایشگاه 3 غرفه از شهرستان های فردوس، سربیشه و طبس شرکت کردند. حسین عباس زاده افزود: در این غرفه ها مجموعه هایی از 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات شرکت تعاونی ها و صنایع دستی رشته های تراش سنگ، رودوزی های الحاقی و سفال و سرامیک به نمایش گذاشته شد.

جشنواره ورزش جانبازان و معلوالن برگزار می شود

افزایش 164 درصدی کشفیات کاالی قاچاق نسبت به سال گذشته 

جهاد دانشگاهی راه را برای ورود 
به حوزه مشاغل خانگی نشان دهد

ایسنا-معاون صنایع  دستی اداره کل میراث فرهنگی،    
استان گفت: جهاد دانشگاهی و نهادهای دانشگاهی 
مسیر راه را برای ورود به مشاغل خانگی مزیت دار 
نشان دهند. عباس زاده دیروز، در دیدار با مدیر طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی استان، 
مشاغل  توسعه  نوین  الگوی  ملی  طرح  اظهارکرد: 
توسط  که  است  ارزش  با  و  بزرگ  طرحی  خانگی، 
تعاون  با همکاری وزارت  مجموعه جهاددانشگاهی 
در حال اجراست.مدیر طرح ملی الگوی نوین توسعه 
مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی نیز از ورود برندهای 
ملی فعال در حوزه صنایع دستی در طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی استان خبر داد. 
ابراهیمی تصریح کرد: در این طرح سعی می کنیم 
فضای مناسب و امکانات الزم برای آموزش و فعالیت 
را برای صنعتگران تامین  و همچنین با اتصال به بازارها 
و برندهای اصلی، گسترش بازار فروش را فراهم کنیم.

کلنگ زنی اولین سقاخانه شهر انجام شد

 حسینی- معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف 
استان از کلنگ زنی اولین سقاخانه و ایستگاه برداشت 
آب در کنار پارک نیلوفر خبر داد و عنوان کرد: این کار 
در راستای اجرای نیت موقوفه و از محل عواید موقوفات 
انجام خواهد گرفت تا عالوه بر تامین آب شرب پارک، 
آب شیرین رایگان نیز در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

درخشی اضافه کرد: تا زمانی که آب قنات علی آباد 
مشکلی نداشته و خشک نشود، از آن استفاده می شود 
و پس از آن ، آب خود پارک را تصفیه و در اختیار قرار 
می گیرد. وی زیربنای این ایستگاه را 50 متر مربع در 
دوطبقه دانست و ادامه داد: هزینه عمرانی پروژه 40 
میلیون تومان و تاسیسات 90 میلیون تومان می باشد.
درخشی از ادامه اجرای این طرح در شمال شهر و 
پارک بلوار شعبانیه سخن گفت و افزود: در سجاد شهر 
هم پارک جدیدی در حال احداث است که سقاخانه 
در آن جا نیز جانمایی می شود.گفتنی است شهردار 
بیرجند نیز در جلسه شورای شهر به کلنگ زنی 10 
واحد سقاخانه در شهر اشاره کرد و یادآور شد: زمین 
و مجوز ساخت توسط شهرداری و هزینه ساخت از 

طرف اداره کل اوقاف خواهد بود.  

انجام 50 عمل جراحی پالستیک
 و ترمیمی در یک روز

رضایی-روز گذشته آیین اختتامیه 22مین سفر خیرخواهانه 
گروه  فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی با 
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، استاندار  و 
اعضای گروه جراحی پالستیک و ترمیمی برگزار شد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  بیان کرد:هدف 
دانشگاه ارتقای کیفیت سالمت با آموزش است.قائمی 
با تالش هایی که صورت گرفته است،در  ادامه داد: 
استان شاهد افزایش 45 درصدی تخت های بیمارستانی 
هستیم.کالنتر هرمزی،سرپرست گروه مرهم نیز بیان 
کرد: این گروه در سال 86 تشکیل شده است و اکنون 
با 60 عضو از بهترین جراحان کشور ادامه به کار می دهد.

وی ادامه داد: در مدت حضور این گروه در استان 800 
بیمار حضوری و 1200 نفر به صورت  الکترونیک ویزیت 
شده اند و در یک روز 50 عمل جراحی لب و کام توسط 

این پزشکان صورت گرفته است.

رونمایی از اولین تمبر یادبود بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 

 قوسی- مراسم تجلیل از دهیاران همیار بیمه اجتماعی 
در 14 تیر به میزبانی کارگزار ویژه شهرستان بیرجند، 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 
از  برگزار گردید. نخعی مدیرعامل صندوق حمایت 
توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند، ضمن خیر 
مقدم و تقدیر از حضور و تعامل باال و سازنده مسئوالن  
در  همکاری  تقاضای  دهیاران شهرستان  تمامی  از 
معرفی این بیمه و مزایای آن در روستاهای شهرستان 
نمود. همچنین از اولین تمبر یادبود بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور توسط کارگزاری 

60019 بیرجند در این مراسم رونمایی گردید.

کمک 200 میلیون تومانی یک خیر
 برای ساخت مدرسه درنیمبلوک

صداوسیما-خیر قاینی برای ساخت مدرسه در نیمبلوک 
200 میلیون تومان کمک کرد. بخشدار نیمبلوک گفت: 
عملیات ساخت مدرسه 6 کالسه نیمبلوک با کمک 
نقدی یک خیر آغاز شد.خسروی ابراز امیدواری کرد: 
در کوتاه ترین زمان ممکن این مدرسه به بهره برداری 
برسد.وی گفت: برای ساخت این مدرسه عالوه بر 
در  تومانی  میلیون   700 اعتبار  خیر،  های  کمک 
کمیته برنامه ریزی شهرستان قاین تخصیص یافت.

شنا  در تاسیسات آبی، ممنوع

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی درباره خطر 
استان،  آبی  تأسیسات  در  شنا  اثر  در  شدگی  غرق 
به ویژه شبکه های آبیاری و زهکشی هشدار داد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: همه ساله با 

شروع فصل گرما برخی از شهروندان بدون توجه به 
عالئم هشدار دهنده و اطالعیه های مکرر، مبادرت به 
شنا در سدها، کانال های آبیاری و زهکشی و همچنین 
بندهای انحرافی می کنند که این سهل انگاری ها 
موجب بروز خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری 
می شود.امامی افزود: تأسیسات و محل های ذکر 
شده دارای حریم قانونی است و ورود به حریم  و شنا 
در آن ممنوع است. وی تأکید کرد: به شهروندان و 
ساکنان این مناطق توصیه می شود به عالئم هشدار 
دهنده توجه کنند، تا شاهد حوادث تلخ و جبران ناپذیر 
نباشیم.امامی افزود: این شرکت و واحدهای تابعه آن 
در صورت بروز حادثه در مناطق ذکر شده هیچ گونه 

مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

 تجهیزات دفاعی و امنیتی
 به محیط بانان استان تعلق گرفت

کاری- سری دوم تجهیزات انفرادی،حفاظتی و دفاعی 
به  محیط بانان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
تحویل شد.  آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان  با بیان این مطلب افزود:  با توجه به تفاهم نامه 
ای که سال  گذشته بین سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد کل نیروهای 
مسلح  منعقد شد، مقرر گردید تا محیط بانان سراسر 
کشور به تجهیزات انفرادی، حفاظتی و دفاعی مجهز 
شوند. آرامنش ادامه داد: در  دومین مرحله از اختصاص 
تجهیزات ، لوازمی از قبیل  شوکر، دستبند ، لوازم شش 
 تکه عملیاتی، وکفش تحویل محیط بانان استان شد.

دار  کمک  خودروهای  اختصاص  از  همچنین  وی 
سازمانی، موتورسیکلت و سایر لوازم و تجهیزات مورد 
نیاز به  یگان حفاظت محیط زیست خبر داد  و افزود: 
طی مراحل بعدی و زمان بندی انجام گرفته تحویل 

حفاظت محیط زیست استان خواهد شد.

محرومیت استان دو برابر شد

کاوش-جلسه هماهنگی وهم اندیشی بخش خصوصی 
عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در محل 
سالن جلسات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی 
بیرجند برگزار گردید.صباغ زاده ،نایب رئیس کمیسیون 
صنعت و معدن اظهار کرد با توجه به شرایط استان و 
تحت تاثیر گرفتن از سایر استان ها و شرایط اقتصادی 
کشور، متاسفانه محرومیت استان مضاعف شده است. 
در  خصوصی  بخش  مشکالت  ارائه  خواستار  وی 
حوزه تعاون،اصناف،کشاورزی،معدن و... و پردازش و 
اعالم نظرات کارشناسی درجلسات هماهنگی و هم 
اندیشی بخش خصوصی شد.صباغ زاده افزود: سطح 
مطالبه گری باید مبتنی بر صحت قوانین،درستی و 
رشد اقتصادی باشد. وی از مهم ترین خواسته بخش 
خصوصی استان را برخورداری از مزایای ویژه نسبت 

به سایر استان ها بیان نمود.

*صدا و سیمای استان ، به عنوان مرکز برتر در تولید 
ویژه برنامه های ماه رمضان معرفی شد.

*مسئول امور مبلغان تبلیغات اسالمی گفت: 395 مبلغ 
طی ایام صادقیه به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

*مدیر پایگاه ملی شهر تاریخی تون فردوس از آغاز 
فصل دوم مرمت خانه میرزا محمدباقر صدرالسادات از 

محل اعتبارات ملی این پایگاه خبر داد.
*103 طرح گردشگری و صنایع دستی در خراسان 

جنوبی برای دریافت تسهیالت به بانکها معرفی شدند.
* رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فردوس از صدور 
مجوز نخستین موسسه تک منظوره فرهنگی هنری در 

این شهرستان خبر داد.
*مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: اکنون 923 نفر در این استان از تامین اجتماعی 

بیمه بیکاری دریافت می کنند.
*مدیرکل بیمه سالمت از ساماندهی 160 هزار نفر 

در استان خبر داد.
*کارشناس سازمان هواشناسی گفت: طی روزهای 
دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری وزش باد شدید به ویژه 
در نیمه شرقی استان سبب خیزش گردو خاک، کاهش 

دید افقی و کاهش کیفیت هوا می شود.
هنری  و  فرهنگی  پژوهش های  بنیاد  *مدیرعامل 
خراسان جنوبی از صدور مجوز تاسیس کتابخانه ملی 

و اسناد در بیرجند خبر داد.
*مدیرعامل شرکت گاز از گازرسانی به 500 واحد 
صنعتی استان برای توسعه تولید و افزایش اشتغال خبر داد

ازکاهش  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  *معاون 
بیماری های مشترک بین انسان و دام در  استان خبر داد. 
*دبیر انجمن صنفی رانندگان استان گفت: اولین خواسته 
کامیون داران این است که حمل و نقل قانونمند شود.
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کمبودامکانات درمانی در شمال بیرجند

گروه خبر-نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس با اشاره به خالء مرکز درمانی در شمال 
شهر بیرجند، گفت: احداث مرکز درمانی در این منطقه 
تصویب شده که باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد. 
حجت االسالم عبادی روزگذشته در دیدار با مدیران 
تأمین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: تقویت 
سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه ها از اولویت های 
مجلس در سال جاری است. مدیرکل تأمین اجتماعی 
نیز در این دیدار با بیان اینکه 47 درصد جمعیت استان 
تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند، 
استان  گفت: همچنین 70 درصد جمعیت شهری 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. درویشی 
اظهار کرد: در بخش بیمه شدگان با توجه به شرایط 
بد اقتصادی که بر جامعه حاکم بوده تنها یک درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم.مدیر درمان 
تأمین اجتماعی هم با بیان اینکه  3 پروژه عمرانی 
جدید در دستور کار داریم، گفت: یکی از این پروژه ها 
مرکز درمانی شمال شهر است که در ردیف بودجه 

سال 97 برای آن اولویت ثبت شده است.
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
یَعیُش النّاُس بِاِْحسانِِهْم اَْکثََر مِّما یَعیشوَن بِاَْعماِرِهْم َو یَموتون بُِذنوبِِهْم اَْکثََر مِّما یَموتوَن بِآجالِِهْم

مردم، بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیكوکاری خود زندگی می  کنند و بیشتر 
از آن که با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود می  میرند.

)دعوات الراوندی: ص 291، ح 33(
 

جواد قوسی- جمعه شب گذشته مراسم تجلیل و قدردانی 
از گروه خیرین جراحی پالستیک و ترمیمی در بیست و 
شورای  و  شهرداری  همت  به  سفرخیرخواهانه  دومین 

اسالمی شهر بیرجند برگزار شد.
جاوید، شهردار بیرجند با بیان این که این ضیافت به افتخار 
مردم  از  نیابت  به  گفت:  شد،  دیده  تدارک  عزیز  پزشکان 
اهل علم و فرهنگ شهر بیرجند تقدیر خالصانه ای از این 
پزشکان داریم و اعالم می کنیم اگر این قضیه در استان 
تداوم داشته باشد، آمادگی هرگونه همکاری الزم را داریم. 
وی ادامه داد: یکی از افتخارات شورای شهر این است که دو 

پزشک متخصص عضو آن هستند. 
و  تقدیر  نیز ضمن  بیرجند  رئیس شورای شهر  زاده،  تقی 
آرزوی  کرد:  بیان  پزشکانی که زحمت کشیدند،  از  تشکر 
از دانشگاه علوم  آینده داریم و  را در  این حرکت  استمرار 
پزشکی بیرجند، کمیسیون بهداشت و سالمت و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر و جامعه پزشکی استان تقدیر 
می کنیم. وی ادامه داد: وظیفه داریم پیام تقدیر و تشکر 

مردم عزیز را به این گروه خیر ارائه دهیم.

در ادامه عبادی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
مجلس شورای اسالمی هم گفت: شرط ادب نبود که بنده 
در شهر باشم و خدمت این پزشکان عزیز نرسم و تشکری 
نکرده باشم. وی ادامه داد: الزم است تشکر ویژه نمایندگان 
استان را محضر همه شما پزشکان عزیز داشته باشم. شما 
پزشکان در هر نقطه دیگری که بودید و در دقیقه به دقیقه 
کارتان، درآمدهای مادی عایدتان می شد ولی آمدید و برای 
افرادی که دسترسی به پزشک نداشتند، خدمت کردید و 
توانستید رکورد دنیا رو جابه جا کنید. عبادی افزود: افراد 
محرومی که درمان شدند، کسانی بودند که اگر شما به سراغ 
شان نمی رفتید، آنها به پزشک مراجعه نمی کردند و اثر 
این خدمت تان تا هر موقعی که زنده هستید، باقی است و 

بازخورد این عمل را در زندگی خود خواهید دید.
شخصا  کرد:  اظهار  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون  وجدان، 
از  بابت  ازین  و  نداشتم  را  رسمی  مراسم  چنین  انتظار 
شهرداری و شورای شهر بسیار سپاسگذارم. وی ادامه داد: 
برگزاری این جلسه نشان دهنده اهمیت کار و نگاه مثبتی 
است که مجموعه عوامل دخیل در امر بهداشت و درمان 

استان به مساله خدمات درمانی دارند. حضور این عزیزان 
مایه خیر و برکت برای شهرستان و مایه جنب و جوش در 
بخش درمان شد و نشان داد که این استان آماده خدمت 

رسانی به قشر محروم است.
50 عمل جراحی در یک روز و شکستن رکورد دنیا

در پایان کالنتر هرمزی، مدیر گروه خیرین جراحی و ترمیم 
گفت: از خداوند بزرگ ممنونم که این توفیق را به من داد 
که یاران عاشقی پیدا کنم که با جان و دل می آیند و هیچ 
چیزی نمی خواهند. وی با بیان این که هدف بزرگ پذیرش 
این دعوت و ضیافت همدلی است، خاطرنشان کرد: همدلی 
یعنی همه مسئوالن عاشق مردم، گرد یک میز بنشینند و 
درمورد یک موضوع صحبت کنند. کالنتری هرمزی افزود: 
ممنون مردم این استانم که اجازه دادند که دست به تن 
شان بزنیم و معاینه شان کنیم. سپس سپاسگزار دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند هستیم که صادقانه و مجدانه رسما 
پذیرفتند. مدیر  را  ما  تمام شرایط سخت  و  دعوت کردند 
یک  ما حتی  کرد:  تصریح  ترمیم  و  گروه خیرین جراحی 
ریال هم از بیمار نمی گیریم. و هرکس که لیاقت زندگی 

دولت  از خدمات  باید  دارد  را  ما  عزیز  ایران  چارچوب  در 
باید  کرد:  اضافه  وی  شود.  مند  بهره  اسالمی  جمهوری 
تمام امکانات دانشگاه در اختیار این گروه از جمله ایاب و 
ذهاب، اسکان و تغذیه قرار می گرفت. باید افرادی پاسخگو 
تا یک ماه بعد از عمل تعیین می شد؛ این شروط سخت 
ما را دانشگاه علوم پزشکی پذیرفت. ریاست دانشگاه حدود 
چندهزار  نزدیک  و  کرد  درخواست  رسما  پیش  سال  یک 
ساعت تلفنی با روابط عمومی ما پیگیر این مساله شد. وی 
توضبیح داد: به جرائت می توانم بگویم که 100 نفر اطراف 
ما در بیمارستان رازی بودند که وقتی درخواست وسیله می 
کردیم برای ما مهیا می کردند. کالنتر هرمزی با بیان اینکه 
محرومیت زدایی و رساندن فوق تخصصی ترین خدمات دنیا 
به مناطق محروم تنها هدف ماست، گفت: خراسان جنوبی 
اولین استانی است که ظرف سه روز و نیم پرونده اش را 
بستیم و دیگر مریضی برای عمل نداشتیم. همچنین رکورد 
50 عمل جراحی در یک روز در دنیا برای بیرجند ثبت شد. 
در پایان جلسه از پزشکان و دانشجویان پزشکی حاضر در 

این گروه خیریه تقدیر به عمل آمد.

آیین تجلیل و قدردانی از گروه خیرین جراحی پالستیک و ترمیمی 
در بیست و دومین سفرخیرخواهانه

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند انجام گرفت؛

عکس:  قوسی

مراسم رونمایی از کتاب »اسرار دره هریوند«
عکس: قوسی

جواد قوسی- پنجشنبه گذشته مراسم رونمایی از کتاب »اسرار دره هریوند« با حضور اهالی فرهنگ و 
ادب استان خراسان جنوبی برگزار شد. محبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد ضمن تبریک 14 تیر روز قلم 
به فعاالن عرصه قلم و اندیشه بیان کرد: در قرآن بیش از 100 بار قسم یاد شده که در یکی از آنها به 
قلم قسم خورده شده است.  وی ادامه داد: این روز از سال 81 در تقویم رسمی جای پیدا کرده و اتفاقات 
میمون و مبارکی در این چند سال در این حوزه افتاده است. محبی با بیان اینکه قلم خوب موجب 
آبادانی و پیشرفت و غنای فکری جامعه می شود و برعکس  قلم مریض و ناسالم افول و تشتت فکری 
در جامعه را فراهم می کند، اضافه کرد: قلم طنز با اینکه در ظاهر یک نوع نیش و تلخی را داراست ولی 

چون با حالوت به مخاطب انتقال داده می شود، بازهم برای اصالح جامعه است. 
مدیرکل ارشاد بیان کرد: این مراسم ها تجلیل از مقام شامخ تولیدکننده یک اثر و فراهم کردن بستری 
برای دسترسی راحت مخاطب اثر است. محبی با اشاره به رونمایی از کتاب بسیار ارزشمند دکتر زمانی 
پور گفت: در این منطقه اغلب افرادی که هستند پسوند فامیلی هریوند دارند. زمانی پور برای تهیه تاریخ، 
جغرافیا و سیاست این منطقه ساعتها وقت گذاشته شده، زحمت کشیده و توانسته این اثر فاخر را به 
مخاطب ارائه دهد. این اثر آنچنان زیبا نوشته شده که همه اتفاقات پیش رویش برای مخاطب تجلی می 
شود و پیوستگی نگارش کتاب باعث شده تا انتها کتاب را همراهی کرده باشیم و آن را زمین نگذاریم. 
همچنین در این کتاب عکس های بسیار نایابی استفاده شده که در نوع خودش بی نظیر است. محبی با 
اشاره به مقدمه بسیار زیبای دکتر ناصح و رزقی برای این کتاب، افزود: نویسنده در این کتاب با بزرگان 
منطقه ساعت ها نشسته و گفتگو کرده و بدون کوچکترین کم و زیادی آن را نوشته و توانسته به خوبی 

تاریخ شفاهی را به تاریخ مکتوب تبدیل کند.
محمدحسین رزقی، مسئول خوارزمی و انتشارات رزقی با بیان اینکه بزرگترین نعمت خداوند این است 
که در جمعی باشیم که از آنها درس بگیریم، اظهار کرد: خدا را شاکرم در جلسه ای هستم که آرزوی 
آن را از کودکی داشتم. وی ادامه داد: برای من جالب بود با آن که کتاب هنوز توزیع نشده ولی مدیرکل 
ارشاد کتاب را دقیق خوانده اند و نشان می دهد ایشان اهل مطالعه و کتاب هستند. رزقی خاطرنشان 
کرد: این کتاب حاصل عمر زمانی پور است و چون من خودم اهل منطقه هریوند هستم بسیاری از 

مطالب برای من تازگی داشت. وی با اشاره به واژه »وقت باکیفیت« گفت: االن برای من وقت باکیفیت 
است چون با افرادی هستم که از همنشینی با آنها لذت می برم و همیشه  آرزو دارم در این گونه جلسات 
توفیق حضور داشته باشم. مسئول انتشارات رزقی بیان کرد: روز 13 تیر را در تاریخ اساطیری، اجداد 
ما روز دانش و خردورزی می دانستند و به عنوان جشن تیرگان این روز را گرامی می داشتند و بر این 
باور بودند که آرش کمانگیر مرزبان دلیر نام آور ایرانی در این روز خجسته مرز ایران و تور را با تیر خود 
تعیین کرد. وی افزود: ما بیشتر شفاهی هستیم تا کتبی و این مطالب کتبی است که می ماند و ارزش 

باالتری دارد.
 در ادامه اسدا... زمانی پور، نویسنده کتاب اسرار دره هریوند گفت: در این منطقه از کم کاری قلم رنج 
می بریم و در دو قرن اخیر به قول عالمه فرزان »قلم بسیار کم کار کرده است« و دانش بشری کمتر توسط 
قلم ثبت و ضبط شده است. وی افزود: به مغزتان تکیه نکنید و همه چیز را یادداشت کنید و بسیار شده 
که به حافظه تکیه کرده ایم و متوجه شده ایم که برباد رفته است. وی خاطرنشان کرد: همیشه نباید از 
 بزرگان اروپا و آمریکا اسم ببریم، گاهی افرادی را در یک روستا داریم که بسیار حرف های زیبایی گفته اند.

 زمانی پور با اشاره به دو کتاب مود و دره هریوند، گفت: امیدوارم اگر عمری باقی باشد بتوانم جلد دوم این 
کتاب ها را بنویسم. وی افزود: من تنها هستم و هیچ گونه همکار و کمک کننده ای را ندارم. این نویسنده 
تصریح کرد: امیدوارم روزی استاندار این استان بگوید هرمدیرکلی که می خواهد شروع به کار کند ابتدا 
این دو کتاب و همچنین کتاب ارزشمند زنده یاد جمال رضایی را بخواند و بعد سرمیز بنشیند. زمانی پور 
اظهار کرد: علیرغم اینکه هنوز توزیع کتاب شروع نشده، بعضی از افراد این کتاب را برده اند و آن را سه الی 
چهار مرتبه خوانده و بعضی شعر گفته اند و بعضی گریه کرده اند. البته در جلد دوم کتاب قول می دهم 
بسیار گریه کنند. وی اضافه کرد: از مقدمه دکتر ناصح هرچی بگویم کم است و هرکس آن را نخوانده 
ضرر کرده است. زمانی پور با اشاره به عکس روی جلد کتاب )دختر روستایی هریوندی( گفت: در مورد 
این کتاب باید یک کلمه عرض کنم که »این همه آوازها زین زن بود« » نه مطالب جملگی از من بود«. 
این فیض روح القدس است که یک زن روستایی هریوندی این اسرار را گفته است. از 200 سال پیش 

تاکنون، وی تنها زنی بوده که داخل حرم امام رضا )ع( دفن شده است.

با تالش انتشارات رزقی انجام گرفت؛


